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من هذا املشروع ممول  

االحتاد األورويب   

 :ENACTالتقييم االستراتيجي لمشروع 
 والمنظمة في منطقة شمال أفريقيا الجريمة الخطيرةلمحة عامة عن 
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 )لم يترَجم هذا النص ولم يراَجع في قسم الترجمة العربية في المنظمة(

ع هذا التقرير يف إطار مشروع  ENACT (Enhancing Africa’s response to transnational organized crime) ُجم

 من شكل أيب يعبّ  الو ( املؤلفني) املؤلف مسؤولية من هو التقرير هذا مضمون الذي ميوله االحتاد األورويب. إن
 .الشخصية بصفتهم ENACT منشورات يف املؤلفون يساهم. ENACT شراكة أو األورويب االحتاد رأي عن األشكال

 

 © 2018 ، ENACT .يف ككل  اجمللد يف والنشر الطبع حقوق تناط ENACT واملؤلف األورويب واالحتاد وشركائه 
 .ENACT وشراكة للمؤلف كتايب  صريح إذن بدون جزئيًا أو يًاكل  جزء أي إنتاج إعادة ميكن وال املؤلفني(،)
 

 .العاملية ملكافحة اجلرمية عب الوطنية، باالشرتاك مع املبادرة ENACTينفِّذ معهد الدراسات األمنية واإلنرتبول مشروع 

 
 

 إخالء مسؤولية

َنع إعادة إصدار هذه الوثيقة كليا أو جزئيا وبأي شكل من األشكال دون ا حلصول على إذن خاص من صاحب ُتم
نح احلق يف إعادة إصدار هذه الوثيقة، يود اإلنرتبول احلصول على نسخة من أي  حقوق التأليف والنشر. وعندما ميم

  منشورات تستخدمها كمصدر.

رة فيها و واختذ اإلنرتبول ُجيع االحتياطات املعقولة للتحقق من املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. ولكن املواد املنش
تمعمَّم بدون أي نوع من الضمانات، سواء كانت صرحية أو ضمنية. ويتحمل القارئ مسؤولية تفسري هذه املواد 
واستخدامها. وال يتحمل اإلنرتبول يف أي حال من األحوال املسؤولية عن األضرار الناُجة عن استخدامها، وال عن 

 أي موقع إلكرتوين خارجي مشار إليه يف متنها. استمرار دقة املعلومات املدرجة فيها أو عن حمتوى

ألعضاء أو هيئاته ا بلدانهومل تراَجع هذه الوثيقة رمسيا. وال يعكس حمتواها بالضرورة آراء أو سياسات اإلنرتبول أو 
ت املستخدمة ااإلدارية أو املنظمات املسامهة فيه، كما أنه ال يعين تأييدا له من قبلها. واحلدود واألمساء املبينة والتسمي

يف أّي من اخلرائط ال تعين ضمنا تأييدا أو قبوال رمسيا من اإلنرتبول. وليس يف التسميات املستخدمة يف هذه الوثيقة 
وال يف طريقة عرض مادهتا ما يتضمن التعبري عن أّي آراء لإلنرتبول بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة 

 أو حدودها. ختومهاها، أو بشأن رسم أو منطقة أو لسلطات أّي من
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 موجز

ُجيع البلدان األعضاء يف  وأمن شكل اجلرمية املنظمة عب الوطنية يف منطقة مشال أفريقيا خطرا جسيما يهدد سالمةت
الذي ميوله االحتاد  ENACTاملنطقة، وحتديا كبريا ألجهزة إنفاذ القانون. ولذلك، سعى اإلنرتبول، يف إطار مشروع 

واجهتها من جانب يف املنطقة وتقييمها، حبيث تنبثق طريقة أكثر اسرتاتيجية ملاألورويب، لتصنيف أنواع اجلرمية املنظمة 
 .إنفاذ القانون أجهزة

وتستهدف املنظمات اإلجرامية الدولية منطقة مشال أفريقيا بسبب الثروات املالية غري املشروعة اهلائلة اليت ميكن 
هتريب ة، والسيما االجتار باملخدرات والسالح، و األسواق اإلجرامية يف املنطق تتيحهانتيجة للفرص اليت  جنيها

  املهاجرين واالجتار بالبشر، وتزوير جمموعة متنوعة من السلع، والتهريب غري املشروع للرتاث الثقايف.

كما تستغل عصابات اجلرمية خمتلف القضايا االجتماعية وتستفيد من هشاشة الدولة وحمدودية قدرات الشرطة على 
إضافة إىل ذلك، هناك عدد من العوامل اليت تعزز هذا النوع من اجلرائم مثل  خفاء وتطوير أنشطتها.إنفاذ القانون إل

راء ، وموقع املنطقة اجلغرايف االسرتاتيجي بني أفريقيا جنوب الصحالصحراء جنوب أفريقيا مع املنطقة حدود طول
قيق األرباح من وحتواالقتصادات اهلشة، عاملية، مشال أفريقيا إىل حركة التجارة ال وانضمام بلدانالكبى وأوروبا، 

  .الفساد من متفاوتة درجاتأو املناطق اجملاورة هلا، باإلضافة إىل  املسلحة العديدة األخرية يف املنطقة النزاعات

أو  ومع ذلك غالبًا ما ال يتم كشفه ،اخلطر الذي تنطوي عليه اجلرمية املنظمة يف مشال أفريقيا جسيم وبالتايل، فإن
اإلبالغ عنه، على الرغم من وجود مصادر بيانات خمتلفة اليت تكشف عن األنشطة الرئيسية اليت تنفذها اجملموعات 

دودة وغري املتكافئة القدرة احمل يف الغالب عنهذا  ينتجو  يف املنطقة وآليات العمل القائمة بينها. الناشطةوالشبكات 
وستساهم زيادة الوعي فيما يتعلق بنطاق  رة قضايا اجلرمية املنظمة املعقدة.ألجهزة إنفاذ القانون يف املنطقة على إدا

وعمل اجلرمية املنظمة يف مشال أفريقيا، وتعزيز الشراكات القوية بني وكاالت إنفاذ القانون يف املنطقة، يف حتسني طرق 
 معاجلة التهديد الذي تشكله اجلرمية املنظمة.
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 الرئيسية النتائج 

مشال رمية املنظمة يف املتوفرة عن اجلمن حتليل جمموعة من البيانات اليت مت التوصل إليها لنتائج الرئيسية ارد أدناه ت
 فريقيا:أ

  يشكل  التهريب الذي وإنيف املنطقة. عب وطنية شائعة  ةإجراميظاهرة هو إلجرامية عصابات اال انتشارإن
 احلدود. عبغري املشروع بالسلع االجتار من جانب راسخ  هو يف مشال أفريقياالعهد  طويالً تقليداً 

 ن األنشطةألنه كثريا ما تكو  مشال أفريقيامنطقة يف اإلجرامية عصابات يف أوساط الم شائع ئتعدد اجلرا إن 
 اإلجرامية مرتابطة ومتصلة كل منها باآلخر. 

  مشال ستهدف شىت ت دولية العاملية عن طريق منظمات إجراميةاألسواق غري املشروعة مع  املنطقةتتزايد صلة
 .نظماتيشتد دور هذه املأن من املتوقع و غري املشروعة. األرباح  لتحقيق أقصى قدر منحتديدا أفريقيا 

 املخدرات غري  اعأنو وعبور ملختلف  تشكل مركز استهالك وإنتاجمشال أفريقيا  أن منطقة إىلتحليل ال يشري
 عبالعقلية  ؤثراتامليتم حتويل وهتريب عدة أنواع من  كماني.  يالقنب والكوكايني واهلريو يشمل املشروعة، مبا 

 املنطقة.

  أوروبا.إىل  همهتريبالذين يتم للمهاجرين  أفريقيا، يف املقام األول، بلدان املصدر ومراكز العبوربلدان تشكل 
عصابات إجرامية  ضا معتعاون أيت؛ وهي يف هذه الظاهرة اإلجرامية بارزاالعصابات اإلجرامية احمللية دورا وتلعب 

 موجودة خارج املنطقة.

  وجهة در والعبور والاملص بلدان ،متفاوتةبدرجات ، تشكلمشال أفريقيا بلدان املعلومات املتوفرة إىل أن تشري
. يةنسجألغراض االجتار و  للعمل القسريقعون بشكل رئيسي ضحايا للرجال والنساء واألطفال الذين ي

 عضاء.األ نطقة تشهد عمليات اجتار بالبشر بغرض نزعفإن امل ،باإلضافة اىل ذلك

 منطقة يف يبها انتشارها وهتر و للمنطقة من توفر األسلحة  اجملاورة الدول وبعضيف ليبيا  النزاع حالة زادت وقد
 يف أكثر شرتنتالليبية خازن رقت من املسم اليت األسلحة والذخائر واملتفجرات  أنيمشتبه مشال أفريقيا وخارجها. و 

 أن كماأفريقيا.   ق وسطاطالقرن األفريقي ومنواملشرق العريب و  الساحلومنطقة يف املغرب العريب  بلدا 12 من
 . األسلحةغري املشروع ب االجتاريف املنطقة ضالعة  املسلحة يف اجلماعاتالعديد من 

 الشمالية وأمريكا وروباأ كلوتش. افريقيا مشال دول هتريب التحف القدمية واآلثار الرتاثية الثقافية معظم ويطال 
 منطقة من مشروع ريغ بشكل عليها احلصول يتم اليت األثرية للقطع الوجهات أبرز اخلليج، دول متزايد وبشكل

مع جتار  اتضح أهنا تتعامل مباشرة كما  ،شبكات هتريب خاصة هبالدى العصابات اإلجرامية و . أفريقيا مشال
هذه التجارة يف ع ضللجماعات اإلرهابية أيضا يف أن يكون لشتبه يم و عها. هواة ُجالتحف القدمية واآلثار أو مع 

 فريقيا.أيف مشال 

 عبور نقطة نتاج( و من حيث اإل)مصدرا املنطقة وُتثل فريقيا. أ مشال أحناء ُجيعيف  قلدةاملنتجات امل وتنتشر
ذه املنتجات يف استرياد ه ماها ادور اإلجرامية يف مشال أفريقيا  وتلعب العصاباتللمنتجات املقلدة. وجهة و 

 وإنتاجها وتوزيعها.

  ملوجودة يف ا بأنواع خمتلفة من السلع غري املشروعة مصدرا ماليا للجماعات اإلرهابية واملتمردةاالجتار ويشكل
   خمتلف عمليات االجتار هبذه السلع. تنسق اليتالعصابات اإلجرامية املنطقة، وهي تتعاون مع 
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مقدمة
ع تطال ُجيعاملية مشكلة املنظمة  اجلرمية شكلت

 من ملنظمةا اجلرمية تتجلىو  مشال أفريقيا.البلدان يف 
 اليت راداألف من جمموعات ترتكبها اليت اجلرائم خالل
 شروعةم غري أرباح حتقيق أجل من تناسقيف  تعمل

ا، يف مشال أفريقي هومن املعروف أن. الوقت مرور مع
ث تشكل ا حبيتعمل جمموعات من األفراد مع

ربط مشال ت بدورها اليت ،وطنيةعب  إجرامية عصابات
 يتنامىديد هذا الته أن املقدر ومن .أفريقيا ببقية العامل

 تقريبا. يف كل بلد يف املنطقة

ألفراد والسلع واملستويات احركة وتشكل حرية 
ل من كواالزدهار االقتصادي وترابط  نمو لل املتفاوتة

يف  ةتشعبلجرائم امللوقودا ، هذه اجلوانب باآلخر
 خرى مثل،أذلك عوامل كما يضاف اىل املنطقة.  

تربطها حدود سهل ونظم سياسية إدارات  وجود
، ئيةاجلزا نائية أواجل اخرتاقها، واختالف القوانني

بطالة  ومستويات ،الفساد والفقر مستوياتواختالف 
 هلذه تيجةن. بالغة الطول سواحل باإلضافة اىل ،مرتفعة

اجلرمية املنظمة واحتمال خطر  املقدر أن من ،العوامل
 .شديدانيف مشال أفريقيا 

طبيعة ودينامية املنظمات اإلجرامية يف مشال وتقوم 
بتهديد السالم الدائم واالستقرار السياسي،  أفريقيا

وزعزعة الثقة باملؤسسات العامة، وزيادة الفساد، 
 سيادة القانونتعطالن  كماوتأجيج أعمال العنف.  

من  الكثري يف وميكنالنمو االقتصادي.  انقوضوت
واألنشطة اإلجرامية اجلرمية املنظمة  وصلاحلاالت، 
دل مما ي اإلرهابية،تمردة أو امل باجلماعاتاملرتبطة هبا 

مة على املنظاجلرمية الذي تشكله  طرعلى اشتداد اخل
ة اجلرميلحق تو . السالمة العامة والنظام االجتماعي

لبا على س، وتؤثر لسكانلناس واباا املنظمة ضررا كبري 
 . ُجيع بلدان املنطقة

تنشط  يتالبلدان لانعكاسا لاإلجرامية  املنظمات وُتثل
ترسخ و  اجملتمعية الضعف نقاطتستغل فهي ، فيها

 هذهتعمل فاإلجرامية.  األساليبجمموعة من 

ول ة الدمستويات تتناسب مع قدر  على املنظمات
 أن حتظى أنشطتهاميكن  كما،  على التصدي هلا

 وبالتايل، .بقبول العموم واجملتمع بطرق شىت املشينة
ضوء  يف نفسهااملنظمات اإلجرامية وتنظم تتشكل 

الوقائع الثقافية واالقتصادية والسياسية اليت تستند 
 مشال يفاجلرمية املنظمة  ختتلفإليها. وبناء على ذلك، 

ملنظمة االعصابات اإلجرامية عتمد وتأفريقيا عن غريها 
طرح مما ي، من نوعهاوممارسات فريدة  اونظمهيكليات 

 بعاً تإنفاذ القانون أجهزة أمام خاصة حتديات خمتلفة 
 .فيها تنشط اليت للمنطقة

فهم اجلرمية املنظمة يف منطقة مشال من أجل لذلك، 
د من ، ال بفعال بشكل مكافحتهاومن أجل أفريقيا 

 قا.عب احلدود فهما دقي فهم كيفية عملها

 إنفاذ القانون وصناع القرار يف مشالويلزم على أجهزة 
 يفالعصابات اإلجرامية إدراك طريقة عمل  أفريقيا

وا عرفأن ي عليهم يتعنيكما البلدان وعب احلدود.  
اليت تشارك فيها هذه جرامية اإلنشطة ماهية األ

خمتلف  يفهموااجلماعات وكيفية مشاركتها فيها، وأن 
فتح ت اليتو  اجلرائم ارتكاب على املساعدة العوامل

ب جيالطريق أمام ارتكاب هذه األنواع من اجلرائم. و 
ديناميات اجلماعات اإلجرامية العاملة يف  تقييم

 هذه فهم الوسائل اليت تتبعها لتيسري توفريو  ،املنطقة
 من السلع واخلدمات غري املشروعة. األحجام اهلائلة

 ENACT شروعين مبجرى الفريق املعأ من هذا املنطلق،و 
(Enhancing Africa’s Response to Transnational 

Organized Crime ) هذا التقييم للجرمية املنظمة
ذا التقييم  ه وسيوضح .واخلطرية يف منطقة مشال أفريقيا

 منطقة يفاجلرمية املنظمة  الضالعني يف عمل يةكيف
موعة من جم تنفيذ يتم سيعرض كيف كما  أفريقيا مشال
لبيانات االيت مسحت هبا كمية دقة وذلك بال، ائماجلر 

  املتاحة.
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 النطاق والمنهجية 

م قييت إجراء هلدف الرئيسي من هذا التقرير هواإن 
ال منطقة مشيف  املنظمة اإلجرامية األنشطة لبعض
 املغربو  اليت تشمل البلدان التالية: اجلزائر أفريقيا

 .ومصروليبيا وتونس 

: هيو  للجرمية جماالت ستة على التقييم هذا ويركز
 غري ةاهلجر و  باألسلحة، واالجتار باملخدرات، االجتار

 املقلدة، والسلع باألشخاص، واالجتار ،الشرعية
 إىل تقريرال يتطرق كما.  الثقايف الرتاث يف واالجتار
 .واإلرهاب املنظمة اجلرمية بني الصلة مسألة

حتليل  تتمثل يفمنهجية إىل  هذا التقييمستند يو 
 وذلك، معلومات مستمدة من مصادر عدَّة وخمتلفة

  هبدف بيانات،للمصادر متعددة  ُجع خالل من
  املنطقة. يف حيصل ملا دقيق فهم كسب

 اتواالستنتاج التحليلية األحكام استمنبطت وقد
 يف ملنظمةا اجلرمية ألنشطة احلالية بالطبيعة املتعلقة
  وقت يف ةحاملتا الوقائعو  املعلومات أساس على املنطقة
 . التقرير هذا كتابة

 التحليل والنتائج

ية املنظمات والشبكات اإلجرامأدناه التحليل  يتناولو 
عض بباإلضافة اىل  ،وخمتلف هياكلها ودينامياهتا

 يف املنطقة واليت تشكل اإلجرامية الناشطة األسواق
ل هذا التحلي تناوليو . وشامال اخطرا منظما حقيقي

بني اجلرمية املنظمة واإلرهاب.  القائمة العالقةأيضا 
 على ةاملساعد العوامل بعضيف هذا التقييم  نظريو 

  .املنظمة يف املنطقة اجلرائم ارتكاب

 منظمات أم شبكات إجرامية

إىل أن  املنطقة عن املتوفرةشري حتليل البيانات ي
يف جمموعة من األسواق  نشطتاملنظمات اإلجرامية 

 هذه املنظماتو يا. غري املشروعة يف مشال أفريق
باختالف عوامل حمددة على  اإلجرامية ختتلف

 ، فضال عن األسواقالصعيدين اجلغرايف والوطين
  فيها.اجلنائية اليت تعمل 

 إنتاج يفضالعة يف املنطقة جرامية ات اإلوإن املنظم
 واخلدمات لعالس عبور وتسهيل وبيع وتصدير واسترياد

 .كلها  املنطقة يف املشروعة غري

يف ة رمياجلالقائمة على بعض األسواق النسبة لوب
على  تقوم شف عن وجود شبكات متطورةاملنطقة، كم 
 على األمر ذاه صليتو العضوية. على و  ةرميالرتاتبية اهل

 ملهاجرينا وهتريبباملخدرات باالجتار  اخلصوص وجه
 .باألعضاء البشريةواالجتار 

يمن على اليت هت املنطقةيف اإلجرامية املنظمات  وترتبط
نظمات األسواق الوطنية غري املشروعة ارتباطا وثيقا بامل

وتسهل  .اجملاورةبلدان الالعاملة يف اإلجرامية 
 عب احلدود يف مشال للتهريب الراسخة املمارسات

ى االجتار بالسلع غري املشروعة ألهنا تعتمد عل أفريقيا
ذه تبنّي أن هل قدو  .التعاون مع اجملموعات اإلجرامية

ن ممنظمات إجرامية مع صالت يف املنطقة نظمات امل
، مما طأمريكا اجلنوبية وأوروبا وآسيا والشرق األوس

  اإلجرامية.جمموعة من األسواق من خلق  نمكّ 

القات أيضا عيف مشال أفريقيا اإلجرامية للمنظمات و 
 ذلك يف مبا ،أخرى أفريقية بلداننظرياهتا يف متينة مع 

 وفرة،املت البيانات إىل استناداً و  .بلدان منطقة الساحل
 أسواق تةس أصل من مخسة يف ثابتة روابط حتديد مت

 املخدرات افيه مبا التقرير، هذا مستعرضة يف جنائية
 األسلحةب واالجتار بالبشر واالجتار املهاجرين وهتريب
 .املقلدة بالسلع واالجتار

جنوب منطقة يف اإلجرامية املنظمات  أن يبدوو 
قاهتا مع بفضل عاليف املنطقة تعمل  بىالصحراء الك

هنالك نسختان من هذا التقرير. هذا التقرير هو النسخة العامة 
 مدةمستللتقرير التحليلي المكتمل، والذي يتضمن معلومات 

المعلومات السرية حيث تم  . ولقد تم حذفالشرطة من
                                  .الجمهور علىها للتوزيع استخدام



 

 

8 
 

بشر احلال بالنسبة لالجتار بال يه ههذ حملية. عصابات
 اجلنسي. وأألغراض االستغالل املنزيل 

، اافريقي مشال بلدانبعض  يف ويشكل االنتماء العرقي
 ا ونطاقهتايعامال حامسا يف تنظيم اجملموعات وهيكل

تارخييا  لبعض القبائسيطرة العمليات، وذلك بسبب 
ع هذا ال مينو طرق التهريب عب احلدود.  بعضعلى 

 إىل نتميت اليتاإلجرامية بني املنظمات  التعاونالواقع 
للمناطق  غرافياً ج إنه يستتبع تقسيماً بل  ،خمتلفة أعراق

 .اليت تسيطر كل منها عليها

مية اجلر  جمموعاتبني  ملحوظاً  رابطاً  هناكوأخريا، 
 طروتضيف املنطقة.  ةهابير األنشطة اإلاملنظمة و 
 ضبع يف أفريقيا، مشال يف اإلجرامية املنظمات
 اجلماعات أو املتمردينتعاون مع اىل ال األحيان،
 دماتخ إىل اللجوءدفع الضرائب أو ب ع اإلرهابية
د يف دور معق اجلرمية تلعبو . يقدموها اليت احلماية

 الدعم املايل واملادي للعمليات اإلرهابية.

بالسلع غير المشروعة واألسواق االتجار 
 غير المشروعة

 يفعلى حنو ما تقدم،  ،اإلجراميةاملنظمات تنشط و 
يف املنطقة وتستغل اإلجرامية جمموعة من األسواق 

 االجتماعية يف مشالوانب االقتصادية و اجلعددا من 
الجتماعية ااالقتصادية و الضعف تولد مواطن أفريقيا. و 

 ل حتقيق أرباح غريمن أجفرصا كبرية للجماعات 
ة اإلجراميُجيع املنظمات منها فيد مشروعة تست

اإلجرامية الشائعة األسواق  تكون ما عادةً و املعنية. 
شروعة األسواق غري امل نفسهاهي يف املنطقة واملزدهرة 

 عامل.يف ُجيع أحناء ال اإلجرامية املنظمات اليت تغذي

 يفوعة ر حتديدا األسواق غري املش يتناول هذا التقريرو 
الجتار امشال أفريقيا وهي: االجتار باملخدرات و  منطقة

قلدة واالجتار بالسلع امل املهاجرينبالبشر وهتريب 
عمال األبواالجتار باألسلحة واالجتار غري املشروع 

إىل املعلومات  االفنية والتحف الرتاثية الثقافية. واستناد
 أهنا ىعلاإلجرامية  هذه األسواق حتديد متة، وفر املت

 األضرارو  هاانتشار  من حيث نطقةامليف  أمهيةاألكثر 

 عب الربط باإلضافة اىل تسببها أن ميكن اليت احملتملة
 الدويل.على الصعيد احلدود و 

 االتجار بالمخدرات
 

عن التهديد: تشكل منطقة مشال أفريقيا  عامة حملة
مركزا الستهالك وإنتاج وعبور أنواع خمتلفة من 

اجلرمية  جمموعات تلعبو ملشروعة. املخدرات غري ا
املنظمة دورا بارزا يف كل خطوة من عملية هتريب 

ع من أبرز أنوا املخدرات يف املنطقة. والقنب هو 
  املنطقة.يف اواالجتار هب ايتم إنتاجه اليت املخدرات

 جلنوبيةا أمريكا من الكوكايني تدفقات ُتر ما عادةً و
جزء  كيمستهلو . املنطقة عب أوروبا إىل واملتجهة

ليا ويتم حم لشمال أفريقيا العابرصغري من الكوكايني 
 ى.أفريقيا جنوب الصحراء الكب  منطقة هتريبه إىل

من  املنطقة الكوكايني دخل احلاالت،بعض  ويف
أوروبا أيضا، مما يشري إىل وجود صالت متشعبة 
بني الشبكات اإلجرامية. ويالحظ أيضا وجود 

ني املتأتية يتعب مادة اهلريو  قة.ني يف املنطيمادة اهلريو 
من منطقة آسيا الوسطى هي أيضا هذه املنطقة 

ملنطقة وتشهد ا أوروبا.م األول حنو لتتجه يف املقا
ليت يتم ا العقلية املؤثراتعمليات اجتار بأنواع عدة 

  تعاطيها حمليا.

 القنب

يت أول وأبرز أنواع املخدرات ال ،تارخييايشكل القنب، 
شري يف املنطقة وخارجها. وي اواالجتار هب ايتم إنتاجه

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية تقرير 
 كبأاملغرب، تليها مصر،  لدى كان  أنه إىل 2017لعام 

أن  يف حنيالقنب يف املنطقة، حشيشة  مضبوطات
اليت  لقّنبراتنج امن حيث كميات املغرب تتبع اجلزائر 
 ةاملضبوطة يف املنطقلقنب ا كميات  معظمو . 1تمضبط

عن   2غري أنه كمشف يف مصر وليبيا، حملية اإلنتاجهي 
وهي الشرق األوسط، صدرها القنب مكميات من 

 لالستهالك احمللي والشحن إىل أوروبا.تستخدم 
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معظمها  تباعالقنب حشيشة وتشري املعلومات إىل أن 
تج يف ناملراتنج القنب يهرَّب داخل املنطقة، ولكن 

 املغربية رميةاجل عصابات وتلعب أفريقيا إىل أوروبا مشال
 .املشروعة غري التجارة هذه يف رئيسيا دوراً 

يف املائة من كمية  80وتشري التقديرات إىل أن نسبة 
أوروبا،  ها هير يف اجلزائر وجهتم راتنج القنب املصادَ 

يف املائة منها خمصصة  20يف حني أن نسبة 
تمل ان تكون هذه احملمن و . 3لالستهالك احمللي

 وسطمت وجيعل. النسب منوذجية للمنطقة بأكملها
 المش يف السوق يف القنب راتنج من غرام كل  قيمة

 راتنج سوق قيمة 4/5دوالرات 3 يبلغ الذي أفريقيا
 من مئات عدة قدره ما إىل تصل املنطقة يف القنب
                    .األمريكية الدوالرات ماليني

ات راتنج القنب بالطن التي ضبطتها بلدان شمال أفريقيا بين : كمي1الشكل 
قياسا بالكميات التي ضبطتها سلطات البلدان  2017و 2011عامي 

 6األوروبية وإسبانيا

شكل اليت تراتنج القنب،  األوروبية ملادة سوقولل
يمة أكب من قالوجهة الرئيسية لراتنج القنب املغريب، 

خدرات ملالرصد ألورويب اركز ذلك بكثري. ويقّدر امل
طن  1 200أن مثة حاجة إىل  (EMCDDA) دمانواإل
. 7لتزويد سوق االحتاد األورويب كل عامهذه املادة من 

ويب يف االحتاد األور منه لغرام الواحد ومع بلوغ سعر ا
دوالرات  10,79يورو )  9,35ما متوسطه  2015يف عام 
 يفنب قيمة راتنج القأن تقدير الميكن  ،8(أمريكية

  12,65)بليون يورو  11ة تبلغ حنو األوروبيالسوق 

ز حافمما يشري اىل وجود ،  (بليون دوالر أمريكي
لبحر األبيض عب ا هأو هتريب هاقتصادي كبري السترياد

  .املتوسط

وبا يف أور إىل أسواقها  املغريبوتصل مادة القنب 
 :اتوالشرق األوسط وبقية املنطقة عب عدة طرق

 من عدة مواقع على ساحل تبدأ  ةطريق حبري
جهة الو أما جبل طارق، املغرب مرورا مبضيق 

رنسا فباإلضافة اىل  سبانياهي افالرئيسية 
 وإيطاليا.

  ا و/أو موريتاني عب ُترجنوبية طريق برية
 مايل والنيجر وليبيا ومصر.من مث  اجلزائر

  من  تنطلقبحر و الب و جتمع بني الق يطر
غرب من ال امشال أفريقيساحل مبوازاة املغرب 

  .صروتونس وليبيا ومإىل الشرق عب اجلزائر 

جتمع  اليت اتيف السنوات األخرية، يبدو أن الطرقو 
لطريق اأصبحت تمستخدم أكثر من  البحر والببني 
يف ة ضبوطت كمية القنب املاخنفضو . ةاجلنوبي ةالبي

 ط منهامقابل ارتفاع ما يمضباجلزء اجلنويب من اجلزائر، 
هذه الظاهرة  ُتثلللسلطات اجلزائرية،  ايف البحر. ووفق

دليال على أن بعض شبكات االجتار باملخدرات 
ر البحرية بني اجلزائ اتحولت تركيزها إىل الطرق

ني ، بفعل تشديد التدابري األمنية على احلدود بواملغرب
 .9البلدين

املغربية دور بارز يف عمليات  االجرامية وللمنظمات
راتنج القنب باجتاه أوروبا ومنطقة مشال ب االجتار
مراحل  بكلتتحكم بعض هذه اجملموعات . و أفريقيا

بيع وانتهاًء بالمن اإلنتاج بدءا ، هبذه املادةالجتار ا
ديها ل، و وإن أسلوب عملها شديد التطور التجزئة.ب

ليخوت حبرية )مثل اتشمل وسائل نقل لوجستية بىن 
أخرى ارب السريعة(، و الصغرية والسفن الكبرية والقو 

 الطائرات املروحية والطائرات الصغرية(مثل جوية )
  .وسيارات وشاحنات وموارد أخرى

اجلماعات اإلجرامية  املصادر املفتوحة أنوتذكر 
ريد راتنج يف تو  ةرئيسياملغربية تشكل جهات فاعلة 
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أحيانا شراكات مع تقيم  اوأهن ،القنب إىل أوروبا
. باإلضافة إىل ذلك، فإن 10يةأوروبإجرامية عصابات 

شكل ب ةاإلسبانية قويصلتها باجلماعات اإلجرامية 
اتنج ر ، ألن إسبانيا تشكل الوجهة الرئيسية لخاص
حلرس املدين ابسبب قرهبا اجلغرايف من املغرب. فالقنب 

، على سبيل 2018يف شباط /فباير قام  اإلسباين
من  ةكانت تنقل كمي  منظمة إجراميةبتفكيك املثال، 

هذه املادة على منت مروحية قادمة من املغرب. كما 
بيا. يف مار ومقيما  امغربيكان هذه الشبكة  إن زعيم 

الذين اعتقلتهم الشرطة  18 الـفراد األيف عداد وكان 
ل ، وطياران من أصاربةاإلسبانية مواطنون إسبان ومغ

قوات  فككتالسنوات القليلة املاضية، ويف . 11صريب
نية العديد من املنظمات اإلجرامية الشرطة اإلسبا

 عصابات مغاربة.زعماء  تاعتقلو املماثلة 
 

 أن مثة منحى جديدا وهواملصادر املفتوحة كشف وت
غربية أن تكون م، املشتبه يف ةاحلشيشهتريب مادة 

، إىل أمريكا اجلنوبية ومنطقة البحر الكارييب، املصدر
يف  لتوزيعلخصص الكوكايني املمقايضتها بتم تحيث 
 ةاحلشيشاملنحى، إذا اتضح أن هذا يعين . و 12أوروبا

ملغربية ااملنظمات اإلجرامية ن أ، ة املصدربالفعل مغربي
صالهتا مع املنظمات اإلجرامية يف أمريكا مّتنت 

وهو . يف هتريب الكوكاينيالضالعة اجلنوبية وأوروبا 
أيضا يف معرفة سبب ازدياد الكميات املصادرة يساهم 

ظام نوقد يعكس . هااحلو ساملغرب وقبالة داخل منها 
وغ ماعات املوجودة يف املغرب يف بلاملقايضة رغبة اجل

تنويع و القنب يف أمريكا اجلنوبية، أسواق جديدة لراتنج 
بالتايل ا، و يف مشال أفريقيا وأوروباليت تعرضها نتجات امل

اتنج ر ملقايضة ميكن زيادة أرباحها. على هذا األساس، 
ايني أن توضح جزئيا اخنفاض كميات بالكوكالقنب 

فريقيا املغريب اليت تصاَدر يف أوروبا ومشال أراتنج القنب 
 ة.أمريكا اجلنوبيعلما أن جزءا من اإلنتاج يمرسل إىل 

 من الواردة البيانات، يشري حتليل املنطقةمستوى ى وعل
 أن املخدرات إىلبشأن االجتار ب أفريقيا مشال بلدان

 ة الوطنية تسيطر على أسواقاإلجرامي املنظمات
ؤديه الدور املركزي الذي ت يبنّي التحليل كما .بلداهنا

ى راتنج القنب علبيف االجتار املنظمات اإلجرامية 

تقيم املنظمات اإلجرامية  كيفو  اإلقليمي الصعيد
حصول للاحلدود  شاركةببلداهنا املتالوطنية صالت 

 تشكيل يلوبالتا ،ة ونقلهاعلى املنتجات غري املشروع
  الوطنية. عب االجتار شبكات

 الكوكايني

تشتد أمهية منطقة مشال أفريقيا أيضا كمركز لعبور 
الكوكايني من أمريكا اجلنوبية املتجه إىل أوروبا وبدرجة 

 ذبجيما إن أقل إىل األسواق احمللية يف املنطقة. و 
املنظمات اإلجرامية الدولية هو املوقع اجلغرايف 

ة املنظمات بإىل جانب جتر  مغرباالسرتاتيجي لل
اإلجرامية املغربية وخبهتا والشبكات اليت أنشأهتا 

ا إىل وبيعها يف املنطقة، وهتريبه ةلتهريب احلشيش
 أوروبا. 

 مياتك  بشأن املتوفرة األرقام يف التدقيق ويبني
 يف بوطاتاملض أن املنطقة يف ضمبطت اليت الكوكايني

 يف يه مما لكميةا حيث من بكثري أعلى هي املغرب
 وكاينيالك كمية  أن يعين مما املنطقة، يف أخرى بلدان

 االتح أن أو عام بشكل أعلى هي املغرب تعب اليت
   .أكثر عنها اإلبالغ أو الكشف

 

 13فريقياأ شمال بلدان ضبطتها التي بالكيلوغرام الكوكايين كمية:  1 الجدول

 يف بطهاض الكوكايني متضبوطات مل تقييمويتبني من 
رتة يف الف املنطقة يف األعضاء الدول إحدى مطارات

، 2018حىت شباط/فباير  2015من كانون الثاين/يناير 
من ناقلي الكوكايني الذين باملائة  97,2أن نسبة 

 واألشخاص اآلخرون انطلقوا من البازيل. اعتمقلوا،

حليل إلى أن الت، يشير المنطقةمستوى ى وعل
 اإلجرامية الوطنية تسيطر على أسواق المنظمات

   .بلدانها
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انطلقوا من بريو وغينيا بيساو. ويف معظم احلاالت،  
درات يف طريقهم إىل عدة وجهات، كان ناقلو املخ

أبرزها بلدان غرب ووسط أفريقيا وغينيا بيساو كانت 
 نضلة. ومشلت وجهات رئيسية أخرى بنالوجهة املف

وكوت ديفوار وغينيا ونيجرييا وسرياليون وُجهورية 
لدان ب وجودالتحليل  حيددأفريقيا الوسطى وغانا. و 

تحدة ملأوروبية كوجهات هنائية من بينها اململكة ا
وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا. باإلضافة إىل ذلك،  

يف املائة من  34,5أن نسبة  تكشفت التحقيقا
يف املائة يف  28,5وناقليها كانوا موجودين يف البازيل 

 .املائة يف غانايف  12ونيجرييا 

وعلى الرغم من أن املغرب يبّلغ عن معظم احلاالت 
من  حاالتإن ة، فاملتعلقة بناقلي الكوكايني يف املنطق

دث أيضا يف حت الناقلني إىل باللجوءهتريب الكوكايني 
 ،2017بلدان أخرى يف مشال أفريقيا. يف أيلول/سبتمب 

دويل ألقي القبض يف مطار القاهرة ال املثال،على سبيل 
من  طائرة قادمةوصلت على منت  على امرأة برازيلية

 يفة فيمن الكوكايني خملغ ك  3ويف حوزهتا  إثيوبيا
 .14أمبوالت خمبأة حتت مالبسها

 عن أيضا أفريقيا مشال يف األعضاء البلدان أبلغت وقد
 نأوروبا ع من املنطقة إىل كوكايني  هتريب حاالت

 منت لىع املتوسط األبيض البحر عب أو اجلو طريق
 .العبارات أو السفن

بط يف اليت تمضالكوكايني السائبة وإن ازدياد كميات 
 ور هامتط وساحل املغرب ه وقبالة انئو امليف و  15بال

املنظمات اإلجرامية الدولية تستخدم  أن إىل يشري
أكثر فأكثر الطرقات البحرية لنقل كميات ضخمة من 

فضال عن ناقليها جوا إما عب ابتالعها أو ، املخدرات
ملغرب ادور  االزديادها يف حقائبهم. كما يعزز هذا نقل

عتزم املمخدرات لل حتويلاملتنامي كنقطة انطالق و 
ىل أن إأيضا تشري هذه الزيادة و إىل أوروبا. إرساهلا 

 هذا يف أكبدورا ؤدي احمللية تإلجرامية عصابات اال
شكل من االجتار باملخدرات من احلاالت اليت يقوم ال

 بية.عب املطارات املغر فيها أشخاص مبجرد نقلها جوا 

 هازينختكميات كبرية من املخدرات و تطلب شحن  وي
اص أشخإشراك وضيبها وإعادة ت هاحتويلها و نقلو 

 العمل.ؤازرة ملصلبة حتتية  وبىنحمليني من ذوي اخلبة 
، قامت السلطات املغربية 2016سبتمب أيلول/يف و 

 اططبتفكيك خمتب لتحويل الكوكايني يف منطقة بوش
در وصو على الشريط احلدودي مع اجلزائر. الواقعة 

الشديدة النقاوة وأملقي يني الكوكامادة من  غكل  200
تخصصان من بينهم م، القبض على سبعة مشتبه فيهم

 ومواطن فرنسي من أصوليف جمال الكيمياء من بريو 
دات معيف املختب . كما صادرت السلطات مغربية

وأجهزة حديثة تمستخدم لتحضري الكوكايني ألغراض 
 . 16العقلية املؤثراتاالستهالك فضال عن 

املنظمات ه ؤدير املركزي الذي تالدو وقد جتسد 
مع  يف هتريب الكوكايني وتعاوهنااإلجرامية املغربية 

يف أمريكا منظمات إجرامية متطورة مشاهبة هلا 
مب يف كانون األول/ديسإلقاء القبض يف اجلنوبية، 

 72 يبلغ من العمر عصابة مغريبزعيم على  2017
 من الكوكايني إىلحاول اجلاين هتريب طن سنة. و 
يف  األناناسات من فاكهة يف شحن خمبأ كان  إسبانيا

كوادور وكوستاريكا ومتجهة إىل من اإل  حاويات آتية
سبانيا.  يف إهامة  ئيةاجلزيرة اخلضراء، وهي مدينة مينا

 إلحدى شركاته بغيةة يالتجار احلركة استخدم  كما
ر. أمريكا اجلنوبية عن طريق البحتصدير املخدرات من 

كة من شبته عن طريق إقامة ت جرميوقام بغسل عائدا
ليت االتجارية واملالية املؤسسات الشركات العقارية و 

 يف إنشاؤها أبناؤه األربعة وصهراه. وانتقل ساعده
حيث بدأ  ،القرن املاضيالرجل إىل ملقة يف سبعينيات 

إىل  ةياملغرب ةاحلشيشعب إدخال تهريب املخدرات ب
طته كرس كل أنشترددت أنباء تفيد بأنه  إسبانيا. و 
يف  ليصبح أبرز جتار الكوكاينيالكوكايني لالجتار ب

 . 17/18مشال أفريقيا

شحنات الكوكايني ازدياد وعالوة على ذلك، فإن 
تزامن تعبه ي و/أواملغرب اليت تصل إىل السائبة  البحرية

ة ارجياخلوزارة االجتاه الناشئ الذي أفادت به مع 
كا اجلنوبية إىل أمري راتنج القنببشأن هتريب  األمريكية
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. 19كاينيالكو يقاَيض بومنطقة البحر الكارييب حيث 

ني با متطورا من دفع األموال نظامعين أن مثة وهذا ي
ملادتني يت تتاجر هباتني اخمتلف اجلماعات اإلجرامية ال

تبادل. ال نظاميرجَّح أنه قائم على ، و تنيغري املشروع
صدر انون ملأجهزة إنفاذ الق تتبعجيعل هذا النظام و 

احلركة املالية بني هذه اجلماعات أكثر صعوبة بسبب 
ح. وهذا ا بر حتقيق أحال  حمدودية التبادل املايل، إال يف

أي شبكة مصادر ُتويل الكشف عن جيعل األمر 
 القضاء عليها أكثر صعوبة. و 

ة السائبالكوكايني أعلى نسبة من كميات  أنمع و 
رية يف السنوات األخاملبلغ عنها واملوثقة يف املصادرة 

خرى ، إال أن بلدانا أسمجلت يف املغربمشال أفريقيا 
يف املنطقة صودرت فيها هي أيضا كميات كبرية من 

لسواحل اعثر خفر ، ةدر مفتوحاوفقا ملصو . الكوكايني
لغ ك  31على ما قدره  2017يف مارس/آذار  التونسي

ب  الرأس الطيقبالة ساحل  ةالكوكايني النقيمادة من 
كما عثر أيضا .  20يف البحرن املهربون قد ألقوها كا
من  لغك  32، على هنفسالعام مايو من أيار/ يف

الكوكايني يف جزيرة كوريات الواقعة يف خليج 
ع مظن أن مثة صالت يف احلالتني يم و . 21احلمامات

لقرب افعل منظمات إجرامية إيطالية مقرها صقلية، ب
ة إىل تصرحيات فاجلغرايف بني املوقعني وصقلية، باإلضا

 أشكاليتحدث عن السواحل التونسي الذي خفر 
 إيطاليا.من هتريب هذه املادة إىل جديدة 

يف ي أيف اآلونة األخرية، قد أفادت مصادر إخبارية و 
بضبط كمية من الكوكايني غري ، 2018أيار/مايو 

هي و ، يف وهران من الكوكايني غكل  701مسبوقة قدرها 
صلت و و اجلزائر.  غريب مشايلمينائية تقع مدينة 

يف صناديق من وكانت خمبأة القارب باملخدرات 
 وذمكر أناللحوم احلالل اجملمدة قادمة من البازيل. 

 يف اجلزائر اموجود اجزائري امواطنمستوردها كان 
 دليل على أن مادة هذه احلالة األخريةو . العاصمة

احل مشال س يف ُجيع أحناءالسائبة تمضبط الكوكايني 
 . ريقياأف

مادة طنا من  18ما يقدر بـ كل عام   يتم نقلوأخريا، 
إىل  ةمن أمريكا اجلنوبية واملوجه ةالكوكايني القادم
 من هذه قدرا ضئيال وأفيد أنفريقيا. أأوروبا عب غرب 

 هاعلى رأسمير عب بلدان مشال أفريقيا، و الكمية 
ويرجَّح أن تكون كميات الكوكايني السائبة . 22ليبيا
ملغرب واجلزائر اتدخل ليبيا مماثلة لتلك اليت تدخل  اليت

، ميكن االفرتاض أن تقدمما يف ضوء وتونس. و 
قامت أعصابات االجتار بالكوكايني يف مشال أفريقيا 

يتم  مع نظرياهتا يف أمريكا الالتينية حيثصالت متينة 
ه يتم بيع هذالكوكايني، ويف أوروبا حيث شراء 
 العصابات اخلبة عب وقد اكتسبت هذه. األخرية

السنني كما أهنا بنت شبكات لتهريب القنب إىل 
أوروبا وبيعها واليت يتم استخدامها اليوم لتهريب 

 الكوكايني.

 اهلريويني

وفقا ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، 
ة منطقمستوى زراعة زهرة اخلشخاش يف ن لوحظ أ

ئيلة ضكميات تمنتج  إذ حمدود للغاية،  مشال أفريقيا
ليل يوجد دال  كما أنه  يف مصر واجلزائرللغاية منها 

فإن . ولذلك، 23نيهريويإىل األفيون  حتويل مادة على
مناطق  هونطقة امليف املوجودة ني ياهلريو مصدر مادة 

 أفغانستان.أخرى يف العامل، أبرزها 

فريقيا أني القادم من أفغانستان إىل مشال ياهلريو ويدخل 
إحدى ، من خالل بشكل رئيسي يق مصرعن طر 

 التالية: اتالطرق

  برية تعبطريق من خالل احلدود الشرقية 
 .24الشرق األوسط منطقة

 ة بدأ يف منطقة مكران الساحليت ةطريق حبري
يرة العربية شبه اجلز وتعب  بني إيران وباكستان

عود إىل البحر األبيض املتوسط عب البحر تو 
 .25األمحر وقناة السويس

 مع أهنا تمستخدم يف معظم املطارات ،
كميات حمدودة من تهريب  لاحلاالت 
 .26املخدرات
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 يف ويشري ارتفاع كميات اهلريويني املضبوطة يف البحر
على طول م البحر األمحر أ، سواء السنوات األخرية

حر األمحر تزايد أمهية طريق البإىل شبه اجلزيرة العربية، 
تكون ه يف أن شتب، يم ياقسيف هذا الو . نيملهريب اهلريوي

 ةاملتجه نطقةامل يف نيللهريوي العبور مراكز بنيمن مصر 
شبكات هتريب مداد إىل أوروبا أو إىل تركيا إل

على ، 2018ففي نيسان/أبريل املخدرات الرتكية. 
طن من  2,1سبيل املثال، ضبطت البحرية املصرية 

 سفاجا نم مقربة علىقارب إيراين منت ني على ياهلريو 

يف و . 27املياه املصريةداخل البحر األمحر  جنويب
ت البحرية الرتكية وخفر نفذ، 2017يونيو حزيران/

 لغك  1 071 االسواحل الرتكي عملية مشرتكة وصادر 
لم ترفع عكانت على منت سفينة  من من املخدرات 

 كانت السفينة يفو ُجهورية الكونغو الدميقراطية. 
. 28مت اعرتاضهاعندما إىل اليونان مصر  منطريقها 
، 29ةالتابعني للجنسية الرتكي الطاقم من أفراد 9واعتمقل 

العة ضمع عصابات تركية صالت مما يشري إىل وجود 
 .30أوروباإىل  نييف هتريب اهلريوي

ني. يسوق حملية كبرية للهريو  هنالك مصر أيضاويف 
وين اهلري مادة من  اهام اجزءأن لسلطات احمللية اوترى 

أو يف مياهها خمصص لالستهالك مصر يف املصادر 
هو نوع ني ياهلريو ذكر أن يم كثريا ما و . 31احمللي

الثاين أو الثالث األكثر استهالكا من قبل  املخدرات
أن استهالكه أخذ يف شتبه يف ، ويم 32/33املصريني
 .االرتفاع

رك تشااملصرية املنظمات اإلجرامية  ومن الواضح أن
لعب هذه ت، ني يف املنطقة. أواليهتريب اهلريو  يف

وى احمللي. ني على املستيدورا يف توزيع اهلريو املنظمات 
سيناء  منطقةعب برّا وثانيا، ال ميكن نقل املخدرات 

ي عاملة حمليا واليت هدون مشاركة جمموعات إجرامية ب
ني يهلريو امن أجل هتريب ثالثا، و . على معرفة باملنطقة

لتعاون اجيب على املهربني عب موانئ البحر األمحر، 
، ا. وأخري اهحمليني لتسهيل نقلمتواطئني مع شركاء 

تان ني من آسيا الوسطى )أفغانسياهلريو  تصديريوحي 
تابعني األفراد الوجود صالت بني بوباكستان وإيران( 

ك أولئاملنطقة و للمجموعات اإلجرامية املنظمة يف 
 ة.املصريالتابعني للمجموعات اإلجرامية املنظمة 

  مفتوحة إىل أنمستمدة من مصادر  وتشري معلومات
مشال خرى يف أيف بلدان اليت تمضبط ني ياهلريو كميات 
أدناه كميات اجلدول ظهر يم و  .منخفضةأفريقيا 

ال أفريقيا بطت يف بلدان مشضم اهلريويني )بالكلغ( اليت 
بّلغ عن أن مصر تبنّي ، وي2017و 2011 عامي بني

 طقة.نضبط يف املاليت تم ني يم كميات اهلريو أضخ
 

 الجدول 2:  كميات الهيرويين )كلغ( التي ُضبطت في بلدان شمال أفريقيا34

ني أكثر البلدان اليت يطاهلا هتريب اهلريويمصر هي  وإن
ل بفعل استهالكه حمليا، وألن البلد يشكيف املنطقة 

نقطة عبور هلذا النوع من املخدرات يف طريق يزداد 
 أوروبا.ركيا و اجتاه تبه عب البحر األمحر ب لالجتارأمهية 

بلدان  يف اهلريويني تاطو ضبملدود احمل العدد ويبني
ذه هأخرى يف مشال أفريقيا حمدودية الطلب احمللي على 

 صغرية.هتريب شبكات  توفرهااليت املادة 

دراسة أجراها مكتب األمم املتحدة املعين وتبنّي 
عن جتارة األفيون  2016يف عام باملخدرات واجلرمية 

الكميات اليت ضمبطت منها  أن 35أفريقيايف  ايناألفغ
 أن املرجح من .2011يف ليبيا اخنفضت بعد عام 

 لالستهالك ءسوا عبها، أو ليبيا يف باهلريوين االجتار
 لكنهو  مستمراً، زال ما أوروبا، إىل العبور أو احمللي
 .عنها اإلبالغ يتم ال ظاهرة أصبح

 إىل عضاءاأل انالبلد عنها أبلغت اليت احلاالت وتشري
 نم اهلريوين هتريب حاالت حدوث إىل اإلنرتبول

 مما ملنطقة،ا إىل الصحراء جنوب وأفريقيا وتركيا أوروبا
 ديهال احمللية املنظمة اجلرمية ُجاعات أن على يدل

 نم كبرية  كميات  على للحصول الالزمة الصالت
 وطين سوق لكل أن يبدو كما.  وشحنها اهلريوين
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 جمموعات تربط هبا، خاصة هتريب ياتدينام للهريوين
 .طقةاملن خارج بنظرياهتا احمللية املنظمة اجلرمية

 أنواع مخدرات أخرى

تعاين منطقة مشال أفريقيا، فضال عن أنواع املخدرات 
ريب تعاطي وهتاملذكورة يف القسم السابق، من ظاهرة 

ادول رتاميشمل ال، مبا العقلية املؤثراتالعديد من 
 عن روفومن املعكبتاغون. الفاليوم و الو ريفوتريل الو 

من  ، أنالرخيصةنظرا ألسعارها هذه املخدرات، 
هم السكان املنتمون إىل يف الغالب  هاستخدمي

 . 36الطبقات االقتصادية واالجتماعية املنخفضة

وتشري البيانات املستمدة من مصادر مفتوحة إىل 
وجود ظاهرتني بارزتني خمتلفتني. من ناحية، يشيع 

، مصر وليبيا؛ من ناحية أخرى يف ستهالك الرتامادولا
. وترد " يف اجلزائر واملغرب"القرقويبيشيع استهالك 

 أدناه معلومات عن هاتني املادتني.

 الرتامادول

يبدو أن ليبيا ومصر مها  ،االعالم وسائل لتقارير وفقا
نطقة، رتامادول إىل املدخول الل تانالرئيسيتان البواب

التهريب إىل و/أو عبور أو لل احملليك سواء لالستهال
 بلدان أخرى.

ىل إاليت تدخل الرتامادول ميات كمعظم   وتتأتى
إىل جانب ذلك، . 37النكا اهلند أو سريمن املنطقة 

ر يف رتامادول الصيين الصنع متوفالأن مثة ما يشري إىل 
هذا النوع من الرتامادول ليس و . 38ةالسوق املصري

منذ صر يف ميد بأنه موجود بل أفجديدا يف املنطقة 
 .201139عام 

الذكر  نياآلنفيف البلدين رتامادول القد يكون إنتاج و 
 وبغري أن عيار حب؛ فيهما اقانونيهما من هأو تصدير 

ملغ،  225ن، مثل يالبلد ينالرتامادول املنتجة يف هذ
يف ظور هو حمتوافق مع اجلرعات الطبية العادية و يال 

 . 40الوجهة بلدان

امادول رت تهريب اليطاليا نقطة عبور هامة لوتشكل إ
مع عصابات وجود صالت ، مما يشري إىل 41إىل ليبيا

هلند من امع عصابات إجرامية إيطالية وأيضا إجرامية 
ت أجهزة إنفاذ ، ضبط2017يف عام و وسري النكا. 

 القانون اإليطالية يف مناسبتني خمتلفتني كميات منها
وكانت  44االبرياوميناء جياتورو يف ك42/43جنوةيف 

مصدرها ترامادول حبة مليون  61مصادرة احلصيلة 
 متجهة إىل ليبيا.اهلند و 

 

جهة ، ك45داعشوسائل اإلعالم عن ضلوع وحتدثت 
لعمليات هتريب الرتامادول إىل ليبيا وعن صلة  ةمنظم
أجهزة ن ، ولكاملنظمة اإلرهابية باملافيا اإليطاليةهذه 

نشاط بالدليل مل تؤكد هذا الإنفاذ القانون 
             امللموس.

أجهزة إنفاذ مفتوحة، ملصادر  ووفقا ،كما صادرت
القانون التابعة لديب واليونان ومالطة وسنغافورة 

 2016ومنتصف عام  2015عام وإسبانيا ومصر بني 
. 46/47ليبياوجهتها ترامادول حبة مليون  226 ما قدره

 الجتاراملسالك املستخدمة لتعدد يبني ذلك و 
مدينتا  إنو بالرتامادول املتجهة إىل مشال أفريقيا. 

مصراته وطبق الليبيتان مها األكثر ذكرا كوجهتني 
رب طبق يسهل قلعبور حبوب الرتامادول إىل ليبيا. و 

 منهام لك  160اليت تقع على بعد  من احلدود املصرية
                   رتامادول عب احلدود بني البلدين.الهتريب 

 
وجهة للرتامادول فحسب، بل هي أيضا  صرست مولي

كمثال ليبيا ودول أفريقية أخرى. و له باجتاه عبور مركز 
صودر يف من مصر إىل ليبيا، التهريب على 

ماليني حبة ترامادول   9ما قدره  2016نيسان/أبريل 
وهذه احلاوية . 48يف بورسعيد ةحاويكانت خمبأة يف 

كانت و  اهلند وصلت منمتجهة إىل ليبيا اليت كانت 
 شركة استرياد وتصدير مقرها يف اإلسكندريةعائدة ل

 حبة مليون 12 حنو مصادرة أثبتت وقد. (مصر)

إن مصراته وطبرق الواقعتين على الحدود المصرية، هما 
دول كوجهتين لعبور حبوب التراما  المدينتان األكثر ذكرا

 إلى ليبيا.
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 2017 وبرأكت/األول تشرين يف بورسعيد يف ترامادول
  يثح أخرى، أفريقية بلدان إىل مصر من التهريب
قدما  40 حجمها حاوية يف األخرية هذه خمبأة كانت

ىل إ ريقها إىل املغرب ومنهويف ط اهلندآتية من 
الواضح ما إذا كانت الوجهة من غري و . 49/50غينيا

ن غري أغينيا، أم املغرب مخدرات هي النهائية لل
استهالك الرتامادول آخذ يف االرتفاع يف غرب أفريقيا 

دورا دي ؤ النيجريية تاإلجرامية عصابات املعروف أن الو 
 رئيسيا يف هذه التجارة.

ضالعة ة النيجريياإلجرامية ابات عصأن الويشتبه يف 
سالكًة يبيا، ل إىلرتامادول من نيجرييا هتريب اليف أيضا 

التهريب املستخدمة لتهريب جمموعة متنوعة  اتطرق
 وتنطلق شحناتمن السلع عب منطقة الساحل. 

رييا حنو نيج مشايلمن الرتامادول يف كثري من األحيان 
 ومن مثر. النيج زندر ومارادي يف جنويبمثل مدن 

ليت اأغاديز تمنقل املخدرات حنو الشمال إىل مدينة 
ها من أحيانا توضيب فيهخمبأ سريا آخر يتم تشكل 

  جنويبيفواحة تقع نقلها إىل سبها، وهي  جديد قبل
كيلومرتا إىل اجلنوب   640على مسافة حنو ليبيا،  غريب
 مننقل املخدرات وتم  .51/52الغرب طرابلسمدينة من 

 لالستهالك أوإما مدن ليبية أخرى  سبها باجتاه
 .لتهريبها من جديد

يبيا ل إىلالطريق من نيجرييا  ههذوتمستخدم على 
 عدد كبري من اجلهاتشىت ويستعان بوسائل نقل 

خمتلف املنظمات اإلجرامية ربط وهي ت. الفاعلة
املسؤولة عن تصنيع أو استرياد الرتامادول يف نيجرييا 

الوسطاء و بالشركاء أفريقيا أو يف أماكن أخرى يف غرب 
بزبائنها  على مسافة أبعدو ، يف النيجراملتواطئني معها 

يف ليبيا وخارجها. وأشارت بعض اجلهات املشاركة يف 
ا أهنىل إ، ال سيما يف النيجر، عمليات التهريب هذه

عن  ويضرتامادول للتعالتهريب حولت أنشطتها ل
يب هتر اإليرادات اليت كانت جتنيها من اخنفاض 
 . 53املهاجرين

غري أنه تعذر، استنادا إىل املعلومات املستمدة من 
عصابات الحتديد ما إذا كانت  ،مفتوحةمصادر 

رييا أو رتامادول من نيجهتريب اليف  اإلجرامية الضالعة
فسها نغرب أفريقيا إىل ليبيا هي بشكل أمشل من 

يف هتريب الكوكايني من غرب أفريقيا إىل الضالعة 
لو بدا أهنا تستعني ، حىت 54 مشال أفريقياأوروبا عب

حلدود. اخمتلف عب  النقل منتجاهت بنفس الوسطاء
كذلك األمر، تعذر، استنادا إىل املعلومات املستمدة و 

، التثبت من وجود روابط بني مفتوحةمن مصادر 
لك اليت وتالرتامادول اإلجرامية اليت هترب عصابات ال

وال . ةاملنطق ني يفيريو والكوكايني أو اهل ةاحلشيشهترب 
كرة تكوين فمعلومات إضافية لبد من احلصول على 

والديناميات يف هذه ة عن اجلهات الفاعلة متعمق
 السوق اإلجرامية.

يف اخلتام، تناقلت وسائل إعالمية وبلدان أعضاء يف و 
اإلنرتبول أنباء عن حاالت هتريب للرتامادول على 

الشحن يق عن طر أو أيدي أشخاص ينقلوهنا جوا 
هذه احلاالت مرتبطة . و 55/56يهاوإلمصر من  اجلوي

 كوني أن احملتمل من كماالشرق األوسط.  يف ببلدان 
 على أيدي أشخاص ينقلوهنا جوا أو الرتامادول هتريب

 إىل ضافةباإل ليبيا يف منتشراً  اجلوي من خالل الشحن
 .املنطقة من أخرى بلدان

 القرقويب

ب يف املغر ستخدام شائع اال هو خمدر" القرقويب"
قلية العؤثرات خليط من املهو كناية عن واجلزائر. و 

ب يسبوهو ، صمغ، وأحيانا الكحول أو الةواحلشيش
املؤثرات العقلية  هتريب ويتم والذهان.اهللوسة 

فوتريل أو الري مثلالقرقويب، املستخدمة يف تصنيع 
 ين الدويل واإلقليمي.صعيدعلى الالفاليوم، 

مات ملعلو وفقا  ،منذ سنوات عديدة وتشكل اجلزائر
للمؤثرات  ةهاموجهة مصادر مفتوحة، مستمدة من 

ب هترَّ و  .تصنيع مادة القرقويباملستخدمة يف  العقلية
بكات شطريق ن عالبلد املؤثرات العقلية إىل هذه 

ملكة إيطاليا وفرنسا وامل عاملة يفدوية دولية تزور األ
ب  هترَّ مثومن . 57البلقانبلدان املتحدة وبعض 

ن يف املقام األول عاملخدرات من اجلزائر إىل املغرب، 
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يم إقلوجدة على احلدود املغربية أو  مقاطعةطريق 
 . 58على الساحلالواقعة املدن  إىلذلك  وبعدفكيك، 

مباشرة  ةجديدإمداد طريق  2017منذ عام وظهرت 
 قليةاملؤثرات العُتر عبها  من إسبانيا إىل املغرب

رقابة من شتداد الالنتيجة ويب، قر قنيع الالالزمة لتص
السلطات املغربية على الشبكات اإلجرامية جانب 

لوسة من املسببة للهاحلبوب املتخصصة يف هتريب 
 اجلزائر إىل املغرب.

ملغربية اة املنظمات اإلجرامية عديدحاالت يف وحتصل 
سبانيا إ يفالعاملني حلساهبا أو يف إسبانيا املوجودة 

لقرقويب املؤثرات العقلية، املعروفة باسم "اعلى هذه 
صفات عب تزوير و احمللية  من الصيدليات، اإلسباين"

غيري أمساء األشخاص املخصصة هلم هذه /أو تطبية و
املغرب  ب هذه العقاقري إىليمن مث هتر  ويتم الوصفات.

لط يف خمتبات مع مكونات أخرى من  حيث ختم
وين األمحر والتل والطحنيالقنب ، مثل فتات القرقويب
 10ـ لكي تباع يف املغرب بحبوب صغرية عدة إلنتاج 

 . 60حبة منها كلم   59دوالر أمريكي( ,061دراهم )

الشرطة اإلسبانية فككت ، 2018يونيو حزيران/يف و 
املغرب  من إسبانيا إىلالقرقويب شبكة دولية لتهريب 
قبض العمل هذه. وأملقي ال طريقة واليت كانت تستخدم

ر تزوييف  متخصصاشخصا  28على السياق يف هذا 
حبة فضال عن ألف  33صودرت الوصفات الطبية و 

 477بطاقة صحية وحنو  14ووصفة طبية مزورة  581

. 62، من بني أشياء أخرى61دوالرا أمريكيا 55
دة عوأجهضت أجهزة إنفاذ القانون املغربية أيضا 

ميناء  بعالعقلية من املؤثرات حماوالت لتهريب حبوب 
 2017ذلك يف العام من إسبانيا إىل املغرب، و نجة ط

، الصحفأفادت . و 2018واألشهر األوىل من عام 
 نجةطيف الشرطة بأن إحصاءات رمسية، استنادا إىل 

ذه خالل ه من املؤثرات العقليةحبة  346 693ضبطت 
 .63الفرتة

املعلومات املستمدة من استنادا إىل  ،تأكدوتعذر ال
ود صالت بني املنظمات ، من وجمصادر مفتوحة

 ب املؤثرات العقلية املستخدمة يفهترّ اإلجرامية اليت 
هتّرب  اليت والشبكات اإلجراميةتصنيع القرقويب 

 ة. ني يف املنطقيالكوكايني أو اهلريو  وأ ةاحلشيش

ض مع بعصالت احملتمل أن تكون هناك بيد أن من 
م يف ة ألن احلشيشة تمستخداحلشيشهتريب عصابات 

مات إضافية معلو ويلزم احلصول على . القرقويب تصنيع
ديناميات والة عن اجلهات الفاعلة متعمقتكوين فكرة ل

 يف هذه السوق اإلجرامية.

 

 االتجار باألسلحة
 

حملة عامة عن التهديد: أدى اهنيار نظام القذايف يف 
توفر ىل إ ليبيا ه يفعات اليت تلتنزاوال 2011عام 

مشال  يفبكثرة ر هبا ها واالجتاانتشار األسلحة و 
هذه انتشرت و  الليبيةخمازن األسلحة فريقيا. وهنمبت أ

والرتسانات يف عدد من الكميات من األسلحة 
 12 ىليصل إ البلدان يف أفريقيا والشرق األوسط

 الصغرية األسلحة تزال ال اآلن، وحىت .بلدا
 ولكن ر،تتكاث ليبيا من القادمة اخلفيفة واألسلحة
 وحىت اخنفضت قد التدفقات هذه باملقابل،

 من كجزء  املهربون، إن .  2014عام منذ انعكست
 مشال ةمنطق على تؤثر النطاق واسعة هتريب خطة

 أفراد نع فضالً  بأكملها، الساحل ومنطقة إفريقيا
 مرتبطة تكون ما غالباً  مسلحة ُجاعات أو

 نم باألسلحة االجتار يف متورطون باإلرهاب،
  .يةالليب املخزونات خمتلف

، كانت إمكانية احلصول على 2011قبل أحداث عام 
سقوط نظام غري أن السالح يف املنطقة حمدودة. 

إىل فقدان السيطرة على خمزونات ضخمة أدى القذايف 
من األسلحة، يمعتقد أهنا من أضخمها وأكثرها تنوعا 

، 2013يف البلدان األفريقية. ويف تقرير نمشر يف عام 
تحدة املعين باملخدرات واجلرمية قّدر مكتب األمم امل

 000و 250 000أنه كان يف حوزة جيش القذايف ما بني 
كانت نسبة و ، 2011عام  اعتبارا منقطعة سالح  700
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. 64يف املائة بنادق هجومية 80إىل  منهايف املائة  70
وبعد سقوط القذايف، أصبحت مدن مثل أوباري 

لنظام اكانت من بني معاقل   واليتوسبها وحميطهما، 
خمازن هامة لألسلحة يف البلد قبل عام  ضمتو 

 ، مراكز بارزة للتهريب. 2011

و مصدر آخر لألسلحة اليت يتم هتريبها من ليبيا أومثة 
قا وفو ميلكها مدنيون. اليت سلحة األهو و  هاداخل

 Small Armاملنظمة غري احلكومية لدراسة أجرهتا 

Survey    000د حنو قمدر بأنه كان يوج، 2007يف عام 

من خمتلف األنواع  66يف البلد 65قطعة سالح 900
سالح للاملدنيني عدم قانونية امتالك على الرغم من 

 ر الوضعتدهوم . ودفع نظام القذايفأثناء حقبة 
 األحداث اليت شهدها يفاالقتصادي يف البلد بعد 

بعض املدنيني إىل مقايضة البنادق  2011عام 
 .67مياليو م قوهتم اليت تؤمن هلسلع والذخائر بال

عديد للاهنيار ما أعقبه من سقوط النظام و  جعل وقد
املؤسسات التنظيمية والرقابية احلكومية احلدود، من 

فساد، لإىل حد بعيد، مناطق ال رقيب عليها أو مرتعا ل
شمل ، مبا يالتهريب لعملياتخصوبة أكثر أرضا و 

نتصف عام ماعتبارا من يشتبه، هتريب األسلحة. وبدأ 
ُتكنت من إجرامية عديدة ، يف أن عصابات 2011

لى كميات كبرية من األسلحة اليت سمرقت عصول احل
أن  تشري التقارير املتوفرة إىلو العسكرية. املخازن من 

الذخائر واملتفجرات املسروقة من املستودعات الليبية 
 طق املغرب العريب والساحلايف منبلدا  12انتشرت يف 

 .68/69ن األفريقي ووسط أفريقياوالشرق األوسط والقر 
إىل اليوروبول  ت، أشار 2015 صادر يف عام يف تقريرو 

أن بعض األسلحة النارية القادمة من ليبيا كانت 
لتقرير ذكر ا كمامتوفرة يف السوق السوداء األوروبية.  

لحة النارية لألس ارئيسي امصدر صبح ميكن أن ت ليبياأن 
 يف حتاد األورويبإىل االهترَّب غري القانونية اليت 

 . 70املستقبل

حة االجتار باألسلدخلت عامل اجلهات اليت أبرز ومن 
ن على الصعيديمن الرتسانات الليبية، املسروقة 

 ةواأللويكانت امليليشيات الداخلي واإلقليمي،  

قذايف السقوط ما بعد األفراد الذين فروا من ليبيا و 
اكز ر اليت سيطرت على م القبليةاملسلحة واجلماعات 

قبلية الالتحالفات  يف أعقابغالبا املدن واحلدود، 
لني كما أن عددا كبريا من املقاتالتقليدية عب احلدود.  

القذايف جهاز كانوا جزءا من الذين   71الطوارق
لنيجر إىل مايل واغادروا بعد سقوط القذايف العسكري 

سامهوا يف نقل كميات كبرية من األسلحة و مع  
 ريبها إىل املنطقة كلها. األسلحة الليبية وهت

فون باألسلحة مهربون حمرت بدأ يشارك يف االجتار  كما
ضالعون من قبل يف االجتار بالسلع على حنو غري 

أصبحت األسلحة الصغرية و يف املنطقة.  مشروع
رَّب اليت هت سلعهي أيضا من الواألسلحة اخلفيفة 

وتتاجر . واملرغوبة لدى العصابات اإلجرامية
 العاملون معها باألسلحة الناريةواملهربون  اجملموعات

 وحتتفظ كذلك بكمية منها بفعل املخاطر املتنامية اليت
طول  محاية أنفسهم علىيواجهها املهربون واحلاجة إىل 

 وجدت وقد. باملخاطر التهريب املليئةطرقات 
لعالية اهتريب السلع املنظمات اإلجرامية الضالعة يف 

والكوكايني  ةاحلشيشك) خدراتالقيمة مثل امل
( يف انتشار اوغريه صفة طبيةاحلبوب اليت تستدعي و و 

نفسها ليح لتس األسلحة من الرتسانات الليبية الفرصةَ 
ي أشرعت تبدي استعدادا متزايدا ملواجهة ، و بكثافة

 .هلا شخص يشكل هتديدا

 لقادمةا اخلفيفة واألسلحة الصغرية األسلحة تزال ال
 قد قاتالتدف هذه املقابلب ولكن ،نتشرت ليبيا من

ويعود هذا  .2014 عام منذ انعكست وحىت اخنفضت
 ذهه تدّخل األجهزة األمنية ملنع انتشاراألمر غالبا إىل 
الطلب الداخلي املتنامي على  أن الظاهرة، غري

  األسلحة هو أكثر من غريه عاملها احملرك.

يبيا من لالقادمة األسلحة كميات تناقص  عتقد أن ويم 
ك الرامية إىل مكافحتها وذل هودعن تكثيف اجل ناجم

جلنوبية احلدود امبوازاة العبور التقليدية  اتعلى طرق
 )مصر(. ةشرقيالليبيا )تشاد والنيجر واجلزائر( وحدود 
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 سلحةاأل على الداخلي الطلب يف تزايد أيضا وهناك
 جانب ناحية، من من وذلك،. ليبيا يف الصغرية

 الفصائل خمتلف بني الداخلي االقتتال يف املشاركني
 احيةن ومن البلد، على السلطة انتزاع حتاول اليت

 ىعل للحصول يسعون الذين املدنيني من أخرى،
  أنفسهم. حلماية أسلحة

زايد  تلأحد العوامل احملركة هذا الطلب الداخلي هو و 
وفقا و ليبيا. إىل  كميات األسلحة اليت تدخل اآلن

السودان  غدا، Conflict Armament Researchملركز 
لذين ااألسلحة الصغرية واملقاتلني لذخائر مصدرا هاما 

ذلك، أشار فريق فضال عن . 72إىل ليبيايدخلون 
قريره لعام يف تالتابع لألمم املتحدة خباء جملس األمن 

يا تدخل إىل ليب ال تزالاألسلحة اليت إىل أن  2017
ا هلدخو اإلشارة أيضا إىل أن جتدر . و اتطور تزداد 

 على البلداملفروض حلظر األسلحة خرقا يشكل 
الصادر يف عام  1970جملس األمن مبوجب قرار 

201173 . 

زال يال داخل يف ال ةيشتبه يف أن سوق األسلحة الليبيو 
يف تقرير نشر يف و . للغاية ومل يتوقف نشط

 ة غري احلكوميةنظمامل، ذكرت 2017أبريل نيسان/

Small Arms Survey  " تدفق األسلحة غري  عودةبأن
 عاد باعتمها يف السوق السوداء الذين يرتكزون املشروعة

لك ليبيا، مبا يف ذيف مناطق مكتظة بالسكان يف 
أماكن من ة القريب  املدن الصغريةيفطرابلس ومصراتة، و 

املدن لدات و البيف وتباع األسلحة النارية . دائرالقتال ال
اجر تامليف علين أو شبه بشكل علين  الكبرية

يف منشور أشارت هذه املنظمة و . 74األسواق"و 
أيضا إىل أن املراكز  2016أبريل نيسان/يف  تهصدر أ

ناطق من بني أكثر املكبرية هي السكانية الليبية ال
. 75تنعب اإلنرت  غري املشروعةبيع األسلحة نشاطا ل

موعة  جمهذه األسواق اإللكرتونية، اليت تعرض تشكل و 
متدادا الحة الصغرية واخلفيفة، كبرية ومتنوعة من األس

لتقارير الألسواق الفعلية اآلنفة الذكر. وأشارت كذلك 
إىل أن ملن يشرتي ويبيع هذه األسلحة صالت 

 باجلماعات املسلحة. 

. اجملاورة انالبلد ليبيا من األسلحة هتريب ظاهرة وتطال
" اجليش جملة" يف بانتظام تمنشر حيث اجلزائر، باستثناء
 األسلحة عن إحصاءات   الدفاع وزارة عن الصادرة

 نع ودقيقة موحدة إحصاءات حتديد تعذر املصادرة،
 من علجي مما التقرير، هذا سياق يف املصادرة األسلحة
 يةاإلقليم احلركة عن دقيقة صورة تكوين الصعب

 أن إال. داخليا واملتداولة واخلارجة الداخلة لألسلحة
 Flemish Peace 2017 عام يف أصدره الذي التقرير

Institute بعنوان "Illicit Firearms Circulation and 

the Politics of Upheaval in North Africa( "تداول 
 يف الثورات وسياسات املشروعة غري النارية األسلحة

 سلحةاأل انتشار أمناط" أن إىل يشري ،(أفريقيا مشال
 مشال لدانب باختالف بعيد حد إىل ختتلف وتداوهلا

ر بسبب عن اآلخديناميات خمتلفة بلد كل ول. فريقياأ
ة يف كل لقو ا حتكاراعدم جتانس و  جليوسياسيوقع اامل

 .76بلد ... "

 ألوىللمرة ادخلتها لاألسلحة الليبية فإن ، تونس يف أما
من فراد أالسيما باع بعض الالجئني من ليبيا، و عندما 

إىل  وهلموص قوات األمن املوالية للقذايف أسلحتهم عند
ما  األسلحة النارية عب احلدودغري أن االجتار بالبلد. 

ق ويقوم به مهرِّبون لتحقي بني البلدينزال قائما 
أو ُجاعات مرتبطة  أفراد إىل باإلضافةاألرباح، 

التهريب جيري على طول سهل اجلفارة  إنباإلرهاب. و 
، املمتد باجتاه جنويب شرقي تونس ومشايل غريب ليبيا

نقاط العبور عند رأس جدير مشاال  وخصوصا عب
عدة  شف عنكم و . 77جبال نفوسةودهيبة جنوبا يف 

 األسلحة يفكميات كبرية من   خمابئ حتتوي على
وذلك عقب  تونس، وخاصة يف منطقة بن قردان

سلسلة من اهلجمات اليت استهدفت قوات األمن يف 
س سلحة من ليبيا إىل تونوهترَّب أيضا األ. 2016عام 

شملَّت حركة الشبكات اليت تنقل ائر. و عب اجلز 

لبلدان اتطال ظاهرة تهريب األسلحة القادمة من ليبيا 
 .المجاورة
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 أنعين ا يوعنابة، مم ةتبس والييتاألسلحة الليبية يف 
ول البلد على ط كون جتري يفقد تحركة األسلحة 

ب بعض هترَّ و . 78تونسو اجلزائر الشمالية بني احلدود 
من مصادر أخرى، مبا يف كذلك األسلحة إىل تونس  

صودرت يف  ،2014يونيو حزيران/يف و ذلك أوروبا. 
لى األقل، عميناء تونس أسلحة يف ثالث مرات متفرقة 
ت من عياراصودرت يف إحداها ثالثون قطعة سالح 

 . 79متجهة إىل مدينة القصرين الغربيةكانت خمتلفة  

وأفادت "جملة اجليش" الصادرة عن وزارة الدفاع 
 اجلزائرية بعد التدقيق يف األسلحة املصادرة يف الفرتة

ن أسلحة وذخائر من خمتلف األنواع أب 2015-2017
 3اجلدول  ويعرض. منهإىل البلد و وبأعداد كبرية هترَّب 

( 80)من أصل أكثر من أدناه عينة من مخس فئات 
شري تو لة. اجمل األسلحة اليت تشري إليها هذهمن 

 2016عام يف الإىل أن  املعلومات الواردة يف اجلدول
يف تاله  ،لحةاليت صودرت فيها أس ارتفع عدد املرات

اخنفاض  فيها بالنسبة تقريبا لكل أنواع  2017عام 
 األسلحة اليت كمشف عنها.

 

فاع : عّينة من األسلحة والذخائر المصادرة التي أفادت بها وزارة الد3الجدول 
2017-2015الجزائرية للفترة   

كميات األسلحة من حيث التوزيع اجلغرايف لو 
 فرة إىل أن معظماملصادرة، تشري املعلومات املتو 

املضبوطات وجدت يف أربعة مناطق خمتلفة من البلد 
 وهي: 

 انت ، حيث كيف املقام األول اجلزائر جنويب
ايل محركة التهريب باجتاه األسلحة جزءا من 

 ى؛الصحراء الكب  واقعة جنويببلدان أخرى و 

  من اجلزائر على  ةشرقيوسطى الالاملنطقة
 ؛طول احلدود مع ليبيا

 ةوالشمالي ةالشرقي ةالشمالين نطقتاامل 
 اجلزائر؛من  ىالوسط

  نمفذ عدد  الساحل الشمايل، حيثمنطقة
 أقل من عمليات الضبط. 

حة يف الجتار باألسلإىل أن املعلومات املتاحة وتشري ا
بون يف يقوم به مهر ليبيا وتونس، على غرار اجلزائر، 
 وهي اهوهتريبهبا  جتاراللة النطاق سعاخطة و سياق 

 ،ابأكملهممشال أفريقيا والساحل منطقيت  طالت
لى عأفراد  وُجاعات مرتبطة باإلرهاب. فباإلضافة اىل 
غسطس أآب/يف ذكرت صحيفة احلياة سبيل املثال، 

السلطات اجلزائرية سّلمت نظريهتا التونسية أن  2017
سلحة تونس وهترب األشبكة ليبية مقرها تقريرا عن 

ىل اجلزائر عب الليبية إ اليت حتصل عليها من امليليشيات
بني  بن األسلحة هترَّ تشري املقالة إىل أو . 80تونس

 هذه بلغتأ كمايف اجلزائر.   ابدبدالغدامس يف ليبيا و 
 جلزائرا بني أسلحة هتريب حاالت األعضاء عن الدول

 .وتونس

، أفادت مصادر 2017نوفمب تشرين الثاين/يف و 
مركبات  10أن القوات اجلوية املصرية دمرت بمفتوحة 

حمملة باألسلحة أثناء حماولتها التسلل إىل مصر عب 
ىل أن إاملعلومات  تحدودها الغربية مع ليبيا. وأشار 

حمملة باألسلحة والذخرية مركبة  1200 مصر دمرت
ني ليبيا يف الفرتة ما بعند احلدود مع قاتلني ومب

 .017281نوفمب تشرين الثاين/و  2015مايو أيار/
ة هتريب األسلحقام فكرة عن حجم األر وتعطي هذه 
 بني البلدين. 

 عديدة إىلسلفية مصرية وانضمت ُجاعات جهادية 
ية الليبية املتطرفة العاملة يف املنطقة الساحلاملنظمات 

قادرة على  أضحت برقة، وبالتايل أي الشرقية من ليبيا،
دور نشط البلدين والقيام ببني تسهيل هتريب األسلحة 

لغ األسلحة عب احلدود اليت يب هتريبكما أتاح .  82هفي
به شمن اجلماعات السلفية انتشار كلم   1 200 طوهلا

. 83لالني ووادي النيل دلتا مناطقجزيرة سيناء إىل 



 

 

20 
 

يقاع اإل ادونيتف األسلحة مهريب أن إىل التحليل ويشري
األسلحة عب املناطق الصحراوية على هبم فينقلون 

تخدمني نفس طول احلدود الغربية املصرية، مس
رَّب وهتاليت يستخدمها مهربو املخدرات.  اتالطرق

بعض األسلحة الليبية اليت تعب احلدود املصرية إىل 
ومات غري أن املعلقطاع غزة عب معب رفح احلدودي. 

املتوفرة تفيد بأن كميات األسلحة اليت تدخل إىل غزة 
تقلصت نتيجة لتكثيف مصر جهودها لتفكيك 

 يف هتريب كل أنواع السلع بني الشبكات الضالعة
 سيناء وغزة.

حة نسبيا من األسليف مأمن املغرب أن وأخريا، يبدو 
  يفوسائل اإلعالم ذكرت  أن غري. ليبية املصدرال

ية خلية إرهاب تفكيك مت ، أنه2017كانون الثاين/يناير 
املغرب ب لتحقيقات القضائيةلاملكتب املركزي  قبل من

 نم العديدمصادرة ذلك  ختلليف مدينة اجلديدة، 
 املغرب ىلإ ليبيا من األسلحة هذه هتريب مت. األسلحة

دد عمعلومات أخرى إىل ارتفاع ري وتش .84اجلزائر عب
 على طول احلدودلحني املسمهريب املخدرات 

 .85املغربية

الهجرة غير الشرعية واستغالل طالبي 
 الهجرة

. نييزتام متنيظاهرتشهد منطقة مشال أفريقيا حاليا ت
هناك األفراد الذين يدفعون مااًل بشكل عام، ف

للمهربني ملساعدهتم على دخول بلد ما بصورة غري 
 إىل ويشار .من تلقاء أنفسهم ويفعلون ذلك، شرعية

ذا همبوازاة و  .األشخاص هتريب أنه على النشاط هذا
 ريبهت إىل باإلضافة األحيان بعض يف أو ،النشاط

 يمكرهون الذين شخاصباأل االجتار هناك، األشخاص
 بعد هافي يمستغلون بأعمال القيام على جيبون أو

رميتان هاتان اجلكون وكثريا ما ت .آخر بلد إىل دخوهلم
قعوا املهاجرين غري الشرعيني ميكن أن ي، ألن مرتبطتني

ضحايا االجتار هبم يف أي مرحلة أثناء رحلتهم قبل 
  .بلوغهم وجهتهم النهائية

 

 

 هتريب األشخاص
 

 726 000 حملة عامة عن التهديد: غادر أكثر من
  شواطئ مشال أفريقيا حنو أوروبا بني عامي  86مهاجر

. وكان معظم هؤالء املهاجرين من 2017و 2013
أفريقيا جنوب الصحراء الكبى. وكانت ليبيا نقطة 
املغادرة الرئيسية للمهاجرين خالل الفرتة نفسها. 

يا ل أفريقوتشكل العصابات اإلجرامية يف مشا
ومنطقة جنوب الصحراء الكبى أبرز اجلهات 
الضالعة يف هذه اجلرمية. ويدرّ هتريب املهاجرين كل 
عام أرباحا مباليني الدوالرات )األمريكية( للعديد 
من اجلهات اليت تستفيد بشكل مباشر أو غري 

 مباشر من هذه السوق اإلجرامية.

ا ص مشخدخول تأمني ، هاجرينهتريب امليقتضي 
ال ليس من مواطنيه و هو إىل بلد غري قانوين بشكل 

مالية  حتقيق مكاسب أجل من من املقيمني فيه قانونيا
هتريب املهاجرين واالجتار  وإن. ةلموسأو م

أمران يرتابط كل منهما باآلخر وغالبا  مهاباألشخاص 
 . 87سياق اهلجرة عب الوطنيةما يكون ذلك يف 

وبلدان  عبورمراكز  ياحالوتشكل بلدان مشال أفريقيا 
 وروبا. أغري الشرعيني باجتاه ملهاجرين تهريب امصدر ل

ملنطقة اميكن تقسيم املهاجرين املهربني الذين يعبون و 
 إىل أربع فئات رئيسية:أو ينطلقون منها 

  مهاجرون من مشال أفريقيا يأملون الوصول
 إىل أوروبا الغربية؛

  جنوب الصحراء منطقة مهاجرون من
أيضا الوصول إىل أوروبا يأملون  الكبى
 الغربية؛

  مشال يعبون أخرى بلدان مهاجرون من
 أفريقيا يف طريقهم إىل أوروبا؛

  الجئون وطالبو جلوء مقيمون يف بلدان يف
 مشال أفريقيا لكن يأملون الوصول إىل أوروبا. 
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 وهتريب الشرعية غري اهلجرة عمليات تعكس ما وكثرياً 
 سهلت ما وعادة. املنتظمة اهلجرة تدفقات األشخاص

 ملقصدا بلدان يف وأقرباء مغرتبني دجوو مثل ،عوامل
شري إفادات تعلى سبيل املثال، املشروعة. ف غري اهلجرة

ألبيض االبحر طريق وسط املهاجرين الذين استخدموا 
إىل أن العديد منهم بدأوا  2015املتوسط يف عام 

 نرحلتهم بعد احلصول على معلومات أو تشجيع م
 . وبالتايل،88أصدقاء أو أقرباء هلم موجودين يف أوروبا

 فهم إىل يؤدي عامة كظاهرة  اهلجرة تدفقات فهم فإن
 .املشروعة غري اهلجرة لتدفقات أفضل

مشال أفريقيا إىل أوروبا، وخاصة من مواطين جرة فه
ستينيات  أواخرمنذ  مل تتوقف اجلزائر واملغرب وتونس،

ة بلدان أوروبا الغربيعت دعندما وذلك القرن املاضي 
 كانت اليتها فرنسا وبلجيكا وأملانيا وهولندا( أبرز )

 قيامن مشال أفري عمال ة،رخيص إىل قوة عاملةحتتاج 
 ا احلربدمرهتإلعادة بناء الدول األوروبية اليت 

 . اقتصاداهتاحتسني  لمسامهة يفلو 

سبانيا إ إيطاليا، مث غدت، اضييف مثانينيات القرن املو 
دة ، وجهات جديالقرن املاضيات يواخر تسعينيف أ

هذه  شملوتللعمال التونسيني واملغاربة ألسباب عدة. 
دعي قوة أعمال تست طويرتاألسباب القرب اجلغرايف، و 

يعود  يطاليابالنسبة إلكثيفة مثل البناء والزراعة، و   عاملة
السبب إىل االقتصاد غري الرمسي الضخم الذي اقتضى 

ين قليلي املهارات وغالبا غري االستعانة مبهاجر 
 . 89/90شرعيني

فبعد عقود على منع اهلجرة لجزائر، وبالنسبة ل
ومة احلك فرضتهي ذالاألمر  ،)النظامية( إىل اخلارج

، لوحظت زيادة يف هجرة 197391اجلزائرية يف عام 
 حنو أوروبا منذ العقد األول من القرن نيالعمال اجلزائري

ي التدرجيتحرير المع بالتزامن وجاء ذلك . ارياجل
 من ةاجلديد املوجة تتكونكما .  اجلزائري القتصادل

ضا أيعالية. ومثة  مهارات ذوي جزائريني مهاجرين
ا ، مثل كندهلموجهات بلدان جديدة يفضلوهنا ك

القرن  ستينيات وإسبانيا وليس فقط فرنسا كما يف
 .92املاضي

 لكوت السكان عدد حيث من دولة أكب مصر وُتثل
يف قيا. و أفري مشال يف اخلارج إىل للمهاجرين لةاملرس  

ادة يف حدثت زيادة ح، القرن املاضيبداية سبعينيات 
جة ني السيما إىل البلدان املنتاملصريأعداد املهاجرين 

ململكة العربية امثل ، للنفط اليت حتتاج إىل اليد العاملة
السعودية والعراق وليبيا. أما بالنسبة ألوروبا، فإن 

 العقد األول مناشتدت أثناء اهلجرة املصرية موجة 
سية أصبحت إيطاليا الوجهة الرئيوبينما القرن احلايل. 
لكة املمستقطبت املهارات، االقليلي للمهاجرين 

  .93من محلة الشهادات العليااملصريني تحدة امل

حركات  2011قبل عام فلم تشهد فيما يتعلق بليبيا، و 
 اليتاالضطرابات ن غري أإىل اخلارج. هامة هجرة 

يف عدد  اارتفاعاستتبعت  2011يف عام اندلعت 
املواطنني الليبيني الفارين من البلد هربا من العنف. 

ن يف بلداسلطات ولكن وردت معلومات مؤخرا من ال
ني إىل أن الغالبية العظمى من هؤالء الليبياجلوار تشري 

 .94قد عادوا إىل ليبيا

رين من ملهاجوزُّع أعداد اكيفية تيعرض اجلدول أدناه  و 
 طق العامل.امنحبسب مشال أفريقيا 

الجدول 4:  كيفية توزُّع أعداد المهاجرين من شمال أفريقيا96/95 بحسب 
العالم مناطق  

اء يف أقربفإن وجود مغرتبني و على حنو ما تقدم، و 
يت غالبا ال ةياهلجرة غري الشرعحركات ، و الوجهةبلدان 

عوامل ن الميعتبان ادية، ما تعكس اجتاهات اهلجرة الع
ن ، ميكلذلكة. و يتسهل اهلجرة غري الشرعاليت 

، قبليةاملستة يشرعلاهلجرة غري احركات ض أن افرت اال
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حنو  ستنحو، عمليات هتريب املهاجرينوبالتايل 
 .فسهأشخاص من البلد ند و وجيكثر فيها املناطق اليت 

الصحراء الكبى إىل جنوب من منطقة اهلجرة  زادتو 
رن املاضي  القات ييف تسعينازديادا حادا ال أفريقيا مش

 مواطين تدفستهاكنتيجة لسياسة الباب املفتوح اليت 
ة يف السياسهذه  معمر القذايف واعتمد. طقةهذه املن

. 97إطار نظرته بشأن الوحدة األفريقية يف 1992عام 
عندما فرضت  2007عام  انتهت هذه السياسة يفو 

يقية ى الدول العربية واألفر ليبيا شروط التأشرية عل
إقامة وعمل بشأن واعتمدت سياسات أكثر صرامة 

 أدى ذلك إىلاملهاجرين املوجودين على أراضيها. و 
جنوب منطقة ل أعداد كبرية من مهاجري اانتق

ىل إالعريب أو  الصحراء الكبى إىل بلدان املغرب
 أوروبا. 

ة املسلح اعاتنز الاتساع رقعة ويف الوقت نفسه، دفع 
االقتصادية اليت تعصف بالعديد من بلدان ضائقة وال

وسط أفريقيا وغرب أفريقيا والقرن األفريقي اآلالف 
ا عن ثإىل التحرك حنو بلدان مشال أفريقيا حبهؤالء من 

على  حلصولحماولة ا، أو هافرص العمل والتعليم في
عى سكان البعض يو . صفة الالجئ أو طالب اللجوء

 .98/99وباأيضا للعبور إىل أور 

ل أوروبا دخو تعذر عليهم من الذين  كبري  عدد ويفضل
  ياقانوين أو غري قانوين، يف مشال أفريقبشكل البقاء، 

على  ،أوطاهنم، بدال من العودة إىل اتيار أفضل اخلك
ىل إ تهمأن يتمكنوا يوما ما من مواصلة رحلأمل 

 .100وروباأ

  بلدانيفمستقرون منذ فرتة الجئون وطالبو جلوء ومثة 
يشكلون جمموعة أخرى من هم مشال أفريقيا، و 

امية هجرة غري نظحركات ساهم يف ت اليتاملهاجرين 
ظمها، ، مبعتتكون هذه اجملموعةو من مشال أفريقيا. 

بى الكأفريقيا جنوب الصحراء منطقة من أفراد من 
وب أفريقيا جن )تعتب جمموعة فرعية من مهاجري

ق بلدان الشر ( و ء الكبى على حنو ما تقدمالصحرا
حياول بعض هؤالء الالجئني وطاليب اللجوء و . األوسط

الوصول إىل أوروبا بطريقة غري شرعية، من خالل 
على فاملهاجرين اآلخرين. جمموعات من االنضمام إىل 
 2015يف النصف األول من عام حاول سبيل املثال، 

الجئا سوريا مغادرة  330الجئا سودانيا و 650 ما قدره
 .101غري قانوين عن طريق البحرمصر بشكل 

 

: كيفية توزُّع األشخاص المعنيين، بمن فيهم الالجئون وطالبو 5الجدول 
اللجوء المسجلون لدى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين/102 

 104/103 حتى 25 تموز/يوليو 2018

ويشكل املهاجرون الوافدون من بلدان أخرى ويقيمون 
روبا، بوهنا يف طريقهم إىل أو يف مشال أفريقيا أو يع

اجملموعة األخرية من املهاجرين الذين حياولون الوصول 
إىل أوروبا بشكل غري مشروع انطالقا من املنطقة 
املذكورة. وتشمل هذه الفئة مهاجرين من آسيا أو من 
جنوب شرق آسيا مصممني على اهلجرة إىل أوروبا 
 بعد أن عاشوا جتارب عمل غري مرضية يف مشال

أفريقيا. وتشمل اجملموعة أيضا أولئك الذين اختذوا 
أوروبا وجهة أساسية هلم منذ البداية. فعلى سبيل 
املثال، سجلت منظمة اهلجرة الدولية يف ليبيا يف 

مهاجرا أصلهم  232 44ما قدره  2018نيسان/أبريل 
 من بلدان يف آسيا والشرق األوسط.

 ولينيويعرض اجلدول التايل عدد املهاجرين الد
املوجودين يف بلدان مشال أفريقيا كما سجلته إدارة 

 األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية.

الجدول 6:  كيفية توزّع المهاجرين الموجودين في بلدان شمال أفريقيا اعتبار ا 
 من عام 1052017

ويقيم يف ليبيا أكب عدد من املهاجرين يف املنطقة كما 
، تنادا إىل منظمة اهلجرة العامليةيظهر هذا اجلدول. واس
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 184 115كان يوجد يف ليبيا  ،2018يف نيسان/أبريل 
 882 1تونسيا و 717 5مغربيا و 339 6مهاجرا مصريا و

 جزائريا. والعبور إىل أوروبا ليس بالضرورة مبتغى ُجيع
هؤالء املهاجرين. فبعضهم ميارس أنشطة اقتصادية يف 

إىل  مل يف االنتقالليبيا. بيد أن بعضهم اآلخر يأ
أوروبا حىت لو اقتضى منهم األمر القيام بأعمال غري 

 مشروعة كالسفر عن طريق التهريب.

 أوروبا اهلجرة إليها يف سبيل العمل يف أواسط وكان منع
سبعينيات القرن املاضي السبب األول الذي أدى إىل 
هجرة مواطنني من مشال أفريقيا بصورة غري شرعية إىل 

شددت البلدان  ،ذلك على عالوةً ة. هذه القار 
 األوروبية يف أوائل التسعينيات القيود على التأشريات

والرقابة على احلدود، األمر الذي أدى اىل تفاقم 
اهلجرة غري الشرعية للعمال من مشال أفريقيا إىل 

. وباملقابل، زاد إنشاء منطقة شنغن يف 106/107أوروبا
ا إىل أوروبعدد نقاط الدخول احملتملة  1995108عام 

 )إيطاليا وإسبانيا واليونان والبتغال على سبيل املثال(
بالنسبة للمهاجرين املنطلقني من بلدان حوض البحر 

  األبيض املتوسط.

ذ منوعالوة على ذلك، شدد عدد من بلدان اخلليج 
واعتمدوا  واهلجرةسياسات العمل  2011عام 

ت ذسياسات جديدة تتعلق بتوطني اليد العاملة. ونمف
نتيجة لذلك عمليات قمع للمهاجرين غري الشرعيني 

، على سبيل املثال ،2013يف عدة بلدان. يف عام 
قامت اململكة العربية السعودية يف أعقاب محلة واسعة 
النطاق لتنظيم وضع العمال غري املوثقني املقيمني 

 000 300اآلالف منهم، مبن فيهم  برتحيلفيها، 

 .109شرعية غري بطريقةها في مقيمونمصري تبني أهنم 

إىل جانب ذلك، فإن النزاعات وعدم االستقرار 
السياسي والضائقة االقتصادية اليت يعاين منها العديد 
من البلدان األفريقية ال تزال تدفع اآلالف من األفارقة 
من خمتلف أحناء القارة إىل اهلجرة سنويا، بشكل قانوين 

 ل.فضأو غري قانوين، حبثا عن ظروف معيشية أ

وأخريا، أدى اهنيار الدولة والبىن األمنية بسبب سقوط 
نظام القذايف وتناحر اجلماعات املتنافسة على السلطة 
الذي تال ذلك إىل انفتاح احلدود الليبية على 
مصراعيها أمام أنواع شىت من االجتار بالبشر وهتريب 
املهاجرين. وسّهلت حالة هذه احلدود إىل حد بعيد 

برية من املهاجرين من بلدان أفريقيا وصول أعداد ك
جنوب الصحراء الكبى إىل ليبيا. دفعت كذلك 
احلالة االقتصادية السيئة واملتأزمة اليت سادت ليبيا 
بالكثري من مواطين هذا البلد إىل االخنراط يف أنشطة 
 التهريب سواء لتأمني قوهتم أو لتحقيق الثروات. وجتدر

املواطنني تتوقف إىل اإلشارة إىل أن مداخيل هؤالء 
 حد بعيد على موقعهم يف هرمية شبكات التهريب.

 مسالك وشبكات التهريب
يستخدم املهاجرون الذين يصلون إىل أوروبا أساليب 
شىت لعبور احلدود إىل بلد ما واإلقامة فيه بشكل غري 
قانوين. ومن هذه األساليب السفر جوا، على سبيل 

رية، وتزوير نتهاء مدة التأشاملثال، والبقاء يف البلد بعد ا
الوثائق، واالختباء يف مركبات تمنَقل يف املعّديات، 
والقفز فوق األسيجة احمليطة مبدينيت سبتة ومليليه 

. ولكن اماإلسبانيتني يف املغرب أو السباحة حوهل
 نالقسم األكب من املهاجرين غري الشرعيني الذي

ات األخرية و وصلوا إىل أوروبا من مشال أفريقيا يف السن
سلكوا طرقا حبرية مبساعدة شبكات هتريب 

 .110منظمة
ويسلك املهاجرون بشكل أساسي الطرقات الثالث 

 التالية لالنتقال من مشال أفريقيا إىل أوروبا:

  طريق غرب أفريقيا من السنغال فموريتانيا
 ؛111فاملغرب إىل جزر الكناري اإلسبانية

  طريق غرب البحر األبيض املتوسط اليت
لكها املهاجرون من املغرب أو اجلزائر إىل يس

 إسبانيا؛
  طريق وسط البحر األبيض املتوسط اليت

تشكل فيها إيطاليا بلد الوجهة األساسي 
وليبيا نقطة االنطالق الرئيسية وتونس ومصر 

 .112نقطيت انطالق ثانويتني
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 بين أوروبا، إلى أفريقيا شمال من الرئيسية الهجرة طرق: 2 الشكل
 اجتياز فيها ُكشف  التي المرات لعدد وفقا ،2017و 3201 عامي

 الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي بشكل غير قانوني113

ويف السنوات اخلمس األخرية، كانت طريق وسط 
البحر األبيض املتوسط، إىل حد بعيد، أكثر الطرق 
استخداما من قبل املهاجرين الذين يأملون الوصول 

 إىل أوروبا. 

كانت ليبيا الوجهة الرئيسية ألغلبية  ،اقالسي هذا ويف
وتشري  .على مغادرة مشال أفريقيااملهاجرين املصممني 

املعلومات املتوفرة إىل أن النيجر هي نقطة الدخول 
األساسية ملواطين غرب ووسط أفريقيا إىل ليبيا. وأفيد 
بأن مدينة أغاديز هي أبرز مركز عبور للمهاجرين حنو 

صادر أن أسعار الرحلة من ليبيا. وتذكر بعض امل
 200أغاديز إىل سبها يف منطقة فزان الليبية ترتاوح بني 

. وتشري مصادر أخرى 114/115دوالر أمريكي 400و
إىل أن ُجاعات إجرامية ذات صلة بامليليشيا يف 

دوالر  000 1و 800جنوب البلد قد تطلب ما بني 
أمريكي لنقل املهاجرين من منطقة فزان املتامخة 

 .116والنيجر وتشاد إىل طرابلس للجزائر

ويف وسع الكثريين العبور إىل ليبيا من اجلزائر )بعد 
. وتشكل السودان ومصر 117دخول اجلزائر من مايل(

نقطيت دخول رئيسيتني أخريني إىل ليبيا للمهاجرين 
 القادمني من مصر والقرن األفريقي.

وخيتار بعض املهاجرين أيضا السفر من النيجر ومايل 
غرب مرورا باجلزائر لسلوك طريق غرب البحر إىل امل

 األبيض املتوسط املؤدية إىل إسبانيا.

واستنادا إىل الوكالة األوروبية حلرس احلدود والسواحل 
)فرونتكس(، يؤجر املهربون للمهاجرين، من أجل 
تيسري اجتيازهم نقاط التفتيش البية يف اجلزائر، 

 فوضيةو/أو وثائق مزورة مل 118جوازات سفر من مايل
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني تتيح هلم 

بأهنم الجئون مسجلون يف البلد. وترتاوح   التظاهر
يورو للجواز  50كلفة إجيار هذا النوع من الوثائق بني 

يورو لوثائق مفوضية  10دوالرا أمريكيا( و 57,82املايل )
وعند  .119دوالرا أمريكيا( 56,11األمم املتحدة )

اجرين إىل مدينة مغنية القريبة من احلدود وصول امله
م لتأجريها ، يسرتجع املهربون الوثائق منهالغربية املغربية

                         .120من جديد ملهاجرين آخرين

 
ا بكات هتريب املهاجرين الناشطة يف مشال أفريقيش وإن

 يف معالتهريب للتكقادرة بسهولة على تغيري طرق 
 راقبة احلدود اليت تعتمدها البلدان،اسرتاتيجيات م

وذلك بفعل معرفتها العميقة ببيئتها، وشبكاهتا 
رية اللوجستية اليت أثبتت فعاليتها، واملوارد املالية الوف

. وقد 121اليت تكسبها من أنشطتها غري املشروعة
لوحظ على سبيل املثال تزايد استخدام طريق غريب 

اخنفاض أعداد  مبوازاة 2016/2017املتوسط منذ عامي 
، ازدادت أعداد 2017املغادرين من ليبيا. ويف عام 

مواطين تونس واجلزائر املهاجرين من هذين البلدين 
. وتشري األرقام غري املكتملة 122باجتاه صقلية وسردينيا

إىل أن استخدام طريق غرب البحر األبيض  2018لعام 
 املتوسط ال ينفك يتزايد.

 إلى أفريقيا شمال من المهاجرون يسلكها التي اتالطرق توزّع كيفية:  3 الشكل
 الحدود اجتياز فيها ُكشف  التي المرات عدد وإلى منشئهم إلى استنادا أوروبا

 الخارجية لالتحاد األوروبي بشكل غير قانوني123
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 مهاجرين مع Frontex أجرهتا مقابالت من وتبني

 الذين من املائة يف 90 نسبة أن أوروبا إىل وافدين
 ونسبة املتوسط األبيض البحر وسط طريق عن وصلوا

 البحر غرب طريق عن وصلوا الذين من املائة يف 75

 .سفرهم لتيسري مبهربني استعانوا املتوسط األبيض
 به تضطلع الذي احليوي الدور على ذلك ويدل

 من الشرعية غري اهلجرة تنظيم يف التهريب شبكات

  .124وإليها أفريقيا مشال

 لتحليل Frontex تقرير يشري ،ذلك إىل وباإلضافة
 املهاجرين هتريب ميسري أن إىل 2018 لعام املخاطر

 النطاق على يدل الذي األمر بلدا، 41 يف ناشطون

 مشال ويف. التهريب شبكات بعض ألنشطة الدويل
 من نميسري لديها ليبيا بأن التقرير هذا يفيد أفريقيا،

 يشري مما أرضها، على ناشطون تنوعا اجلنسيات أكثر

 غري للهجرة بارز إقليمي كمركز البلد هذا أمهية إىل
 واملغرب ومصر اجلزائر وتشهد. أوروبا إىل الشرعية

 حيملون الذين من التهريب مليسري بارزا حضورا أيضا

 ال امليسرين أن للنظر امللفت ومن. أخرى جنسيات
 أكثر مواطنيهم من مهاجرين بتهريب بالضرورة يقومون

 .أخرى جنسيات من جرينمها يهربون مما

سر وتتكون شبكات هتريب املهاجرين يف ليبيا اليت تي
انتقال املهاجرين عب البحر األبيض املتوسط، استنادا 

، من 2015125إىل دراسة نشرهتا فرونتكس يف عام 
ضباط حاليني أو سابقني يف اجليش أو أجهزة إنفاذ 

. ةصارمالقانون منظمني يف ُجاعات إجرامية هرمية 
هليكلية األكثر شيوعا لشبكات التهريب تشتمل وا

على مستويات ثالثة: رفيع ومتوسط ومنخفض، على 
 غرار املوضح أدناه:

  املستوى الرفيع: يضم هذا املستوى األول
األفراد الذي يؤدون الدور احليوي، 
ومعظمهم من اجلنسية الليبية، وأعضاء 

حاليني أو سابقني يف اجليش أو أجهزة إنفاذ 
 نون؛القا

  املستوى املتوسط: يضم هذا املستوى وسطاء
، وهم عادة من "مهريب املهاجرين"يمدعون 

أصل لييب، يتولون تنظيم وإدارة رحالت 
املهاجرين املقبلني وإقامتهم يف ليبيا. وهم 
يهتمون أيضا مبختلف جوانب الرحلة مبا يف 

 ذلك تكلفتها؛

  املستوى املنخفض: يمدعى أعضاء هذا
، وهم مسؤولون عن العثور "واناأع" املستوى

على مهاجرين حمتملني جدد يأملون الوصول 
إىل القارة األوروبية. ويقدم األعوان املساعدة 
أيضا يف عملية انطالق األفراد عند وصوهلم 
إىل الشاطئ. وحيمل معظمهم نفس جنسية 
املهاجرين، األمر الذي يسّهل على هؤالء 

 إيالءهم ثقتهم.

ومات من مصادر مفتوحة، ترتاوح واستنادا إىل معل
  و 800تكلفة العبور من ليبيا إىل إيطاليا عموما بني 

. وتكلفة السفر من تونس 126دوالر أمريكي 300 1
واجلزائر ومصر واملغرب إىل أوروبا هي نفسها على ما 
يبدو. وعلى هذا األساس، ذكرت املبادرة العاملية 

كات أن شبملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود 
هتريب املهاجرين تكسب يف ليبيا وحدها أكثر من 

 .127مليون دوالر أمريكي سنويا 300

وتشري املعلومات املتوفرة إىل أن شبكات هتريب 
 متطورة تنشط أيضا يف بلدان أخرى يف مشال أفريقيا.

، اعتقلت سلطات الشرطة يف 2018يف شباط/فباير 
شخاص مدينة سال الساحلية يف املغرب أربعة أ

ضالعني يف هتريب املهاجرين إىل أوروبا. وكان أحد 
أعضاء اجملموعة قد ُجع مهاجرين من عدة مدن 
 مغربية يف شقة يف سال بانتظار هتريبهم يف زورق إىل

مهاجرا  21إسبانيا. وحمددت يف هذه العملية هوية 
دينار مغريب  000 12حمتمال. وذمكر أن اجلناة تقاضوا 

. ويف حالة 128كيا( من كل مهاجردوالرا أمري 1 268)

الشكل  يف بلدان ثالثة"مالحظة: يشري تعبري "
أعاله إىل املهاجرين من بلدان أخرى غري بلدان 

 .مشال أفريقيا
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أخرى ذكرهتا وسائل اإلعالم يف كانون األول/ديسمب 
، فكك جهاز الدرك امللكي املغريب شبكة 2017

هذه متورطة يف هتريب املهاجرين إىل إيطاليا عب ليبيا. و 
. واعتمقل مخسة 2015الشبكة ناشطة منذ عام 

أشخاص يف مدينة بين مالل يف وسط البلد وصودر 
264 187دينار مغريب ) 2 500 000لغ مب

دوالرا  129
 . 130أمريكيا(

 عصابات تفكيك عن اإلعالم وسائل افادت كما  
 .133وتونس 131/132مصر يف املهاجرين هتريب

وباإلضافة إىل ما تقدم، جتمع بعض الشبكات 
اإلجرامية بني هتريب املهاجرين واالجتار بسلع أخرى. 

الم أن ، ذكرت وسائل اإلع2018ففي نيسان/أبريل 
أجهزة إنفاذ القانون اإليطالية فككت شبكة إجرامية  
كانت هتّرب مهاجرين من تونس إىل صقلية على منت 
زوارق سريعة. ويف سياق هذه القضية، ومجهت التهمة 
 إىل سبعة تونسيني ومخسة مغاربة وإيطالية لالشتباه يف

قيامهم بتهريب مهاجرين واالجتار بسجائر مهربة. 
 469 3يورو ) 000 5و 000 3ما بني  ودفع كل مهاجر

عن الرحلة يف الزورق  134دوالرا أمريكيا( 5 781 -
 .135السريع اليت أوصلتهم إىل إيطاليا

بأسلوب إجرامي مماثل يف  Frontexأفادت  كما
. فقد ذكرت الوكالة أن جمموعة 2018نيسان/أبريل 

إجرامية منظمة من املغرب كانت هتّرب املهاجرين 
بحر األبيض املتوسط إىل إسبانيا والقنب عب ال

باستخدام زالجات مائية نفاثة فمككت على يد أجهزة 
إنفاذ القانون اإلسبانية بدعم من يوروبول. ويف سياق 

مغربيا يف أملرية )إسبانيا(  19هذه القضية، اعتمقل 
كلغ من   11,6وصادرت السلطات اإلسبانية 

 344 17يورو نقدا ) 000 15املخدرات وأكثر من 
   4. وتقاضى اجلناة من املهاجرين 136دوالرا أمريكيا(

يورو  500عن الرحلة و 137دوالرا( 4 625يورو ) 000
ممّن أرادوا توفري مأوى هلم يف  138دوالرا( 578إضافية )

 .139إسبانيا

وأخريا، تشري املعلومات املتوفرة يف قواعد بيانات 
اإلنرتبول إىل أن الشبكات اإلجرامية املكونة من 

  من بلدان مشال أفريقيا تيسر تنقل املهاجرينمواطنني
  األورويب.غري املوثقني على أراضي االحتاد 

 االجتار باألشخاص

 ضحايا االجتار باألشخاص من مشال أفريقيا 
 2018يشري التقرير املتعلق باالجتار باألشخاص لعام 

 الصادر عن وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة إىل
من اجلنسني يف املغرب ومصر وتونس  تعّرض أطفال

ويف حاالت قليلة اجلزائر لالستغالل حمليا يف العمل 
القسري. وحيصل هذا االستغالل يف عدد من 

 تصليح السيارات واألعمال القطاعات، منها حمالت
ل البناء، وكذلك العمو  الزراعية والصناعات احلرفية

 مرغَ يم املنزيل )للفتيات على وجه اخلصوص(. كما 
م وجيري االجتار هبلتسول ا القّصر علىالعديد من 

 بعضهم على ارتكاب أنواعألغراض جنسية، ويمكرَه 
 .141/142خمتلفة من اجلرائم

َب بعض النساء يف البلدان املذكورة أعاله على  وجتم
ممارسة الدعارة يف بلداهنن و/أو يف اخلارج وال سيما 

. وكشفت 144/145والشرق األوسط 143يف أوروبا
فتاة ضحايا  66ى سبيل املثال وقوع تونس عل

حملة عامة عن التهديد: تعاين بلدان مشال أفريقيا 
من االجتار بالبشر كما حدده بروتوكول األمم 

. 140املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص
بدرجات متفاوتة، بلدان وتشكل هذه البلدان، 

مصدر وعبور ووجهة لرجال ونساء وأطفال جيري 
إخضاعهم بشكل رئيسي للعمل القسري وكذلك 
لالجتار هبم ألغراض جنسية. وباإلضافة إىل ذلك، 

ار اجتعن حاالت  عدة بلدان من املنطقةأبلغت 
ات . وتضطلع املنظمبالبشر ألغراض نزع األعضاء

يف  واجلماعات اإلجرامية اإلجرامية يف مشال أفريقيا
أفريقيا جنوب الصحراء الكبى بدور بارز يف 

 االجتار باألشخاص الذي تعاين منه املنطقة.
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2015لالستغالل اجلنسي يف اخلارج يف عام 
146 .

الضحايا بوعود عمل كاذبة أو  إغواء يتم ماوغالبا 
يرغمهن أعضاء من أسرهن أو وسطاء آخرون على 
ارتكاب أفعال غري شرعية، مستفيدين بذلك من 

 استغالهلن.

زائر وباإلضافة إىل ذلك، يمرَغم رجال من تونس واجل
ومصر واملغرب على العمل القسري يف قطاع البناء 
والزراعة ويف اخلدمات املتدنية األجر يف بلداهنم أو يف 

 .147اخلارج

 41، أبلغت مصر عن االجتار بـ 2015-2012ويف الفرتة 
. وحتدثت 148شخصا لنزع أعضاء من أجسادهم

وسائل اإلعالم أيضا عن حاالت مماثلة يف عامي 
 "العربية"د نشرت صحيفة . فق2017و 2016149

على سبيل املثال  2017اإللكرتونية يف آب/أغسطس 
مقالة كشفت فيها أن السلطات املصرية فككت 
شبكة إجرامية ضالعة يف االجتار باألعضاء البشرية يف 
منطقة أبو النمرس يف اجليزة، جنوب البلد. واعتقلت 

من اجلناة املشاركني يف العملية، من  16السلطات 
م أطباء وممرضات ومساسرة قاموا باستغالل ضحايا بينه

 .150من مناطق شعبية ريفية فقرية

وتشري عدة تقارير من مصادر مفتوحة ومقاالت 
صحافية إىل أن االجتار بالبشر ألغراض نزع األعضاء 

وتونس  151يطال رعايا من بلدان أخرى كاملغرب
 .152واجلزائر

وقعوا  ومل تمكَشف يف إطار هذا التقرير حاالت ليبيني
ضحايا لالجتار يف بلدهم أو يف اخلارج. إال أن تقرير 

يذّكر  2015وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة لعام 
بأن تقارير عديدة تلفت إىل أن ميليشيات وُجاعات 

بتجنيد أطفال  2013مسلحة غري شرعية تقوم منذ عام 
ليبيني دون سن الثامنة عشرة. ومع أخذ هذا اإليضاح 

ي عتبار، تشري املعلومات املتوفرة إىل أن ليبيا هيف اال
بلد عبور ووجهة لرجال ونساء من أفريقيا جنوب 

 .153الصحراء الكبى وآسيا يقعون ضحايا االجتار

ويف غياب إحصاءات مفصلة وموحدة عن املوضوع، 
يصعب بلورة صورة دينامية عن االجتار باألشخاص 

ل على حتميف املنطقة. بيد أن البيانات املتوفرة 
االعتقاد أن لكل بلد، عالوة على االجتاهات العامة 

حمددة فيما يتعلق هبذا  ومناهجاملذكورة، خصائص 
يف املائة  78,6االجتار. ففي مصر مثال، كانت نسبة 

من ضحايا خمتلف أشكال االجتار املبّلغ عنهم خالل 
من القّصر، يف حني شكل القّصر  2015-2012الفرتة 

يف املائة من  50الفرتة نفسها، نسبة  يف املغرب، يف
الضحايا املبّلغ عنهم. ويف مصر، كان االجتار ألغراض 
التسول سبب اإلبالغ عن أغلبية حاالت الضحايا 

يف املائة(، يليه االستغالل اجلنسي  48,84املسجلة )
يف املائة(؛ وأما يف تونس، فقد شكل ضحايا  25,97)

يف املائة من  83,49االستغالل اجلنسي والدعارة نسبة 
. وقد تعكس هذه األرقام 154عدد الضحايا اإلُجايل

حقيقية على صعيد حركات االجتار  قمطريةخصائص 
باألشخاص أو األولويات الوطنية يف جمال اإلبالغ 

 عن شكل معني من أشكال االجتار بالبشر ومنعه.

وأغلبية ضحايا االجتار بالبشر يف مصر هم 
 ياق هذه الدارسة بيانات. ومل تظهر يف س155مصريون

موثوقة عن النسبة املئوية للضحايا الوطنيني مقارنة 
بالضحايا األجانب يف بلدان مثل تونس واجلزائر 
واملغرب. واألفراد الضالعون يف االجتار هبؤالء 
األشخاص على الصعيد الوطين هم يف معظمهم من 
احملليني. وقد يكون هؤالء اجلناة منظمني يف ُجاعات 

 يكونون، رهنا بشكل االستغالل. فاالجتار أو ال
بالقّصر إلكراههم على التسول أو العمل املنزيل 
القسري، على سبيل املثال، ميكن أن يقوم به شخص 
واحد. أما االجتار باألشخاص ألغراض نزع األعضاء 
فال ميكن أن يتم إال يف إطار شبكات متشعبة بسبب 

ذه ت. وهلما يقتضيه نزعها من كفاءات ولوجستيا
الشبكات يف الغالب أبعاد عب وطنية. فهي تستهدف 
مواطين البلدان املعنية ولكن أيضا املهاجرين 
والالجئني، مث تبيع أعضاءهم لزبائن أغنياء، وطنيني 

 .156أو أجانب
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االجتار عب الوطين بالضحايا  إن ،ذلك على عالوة
من املنطقة ألغراض العمل القسري أو االستغالل 

 اخلارج تشارك فيه، يف معظم احلاالت، اجلنسي يف
شبكات دولية منظمة. وتيّسر هذه الشبكات جتنيد 
الضحايا وكذلك اجتيازهم حلدود بلد واحد أو أكثر، 
بشكل قانوين أو غري قانوين، وصوال إىل الوجهة اليت 

. وقد نقلت وسائل اإلعالم 157يتم فيها استغالهلم
سية أعلنت يل التونمثال أن وزارة التكوين املهين والتشغ

وكاالت عمل ومهية يف  6أن أكثر من  2013يف عام 
بلدان أجنبية تشّغل فتيات تونسيات يف شبكات 

 دعارة عن طريق اجتذاهبن بوعود عمل كاذبة.

ضحايا االجتار باألشخاص من األجانب يف مشال 
 أفريقيا

 باإلضافة إىل مواطين البلدان املعنية الذين جيري االجتار
ستغالهلم يف الداخل أو يف اخلارج، يتم باملثل هبم وا

االجتار برجال ونساء وقّصر من أصول أجنبية 
 واستغالهلم يف بلدان مشال أفريقيا.

بيد أن ليبيا تشهد أقسى حاالت االجتار واالستغالل 
العنيف الشبيهة بالرق التقليدي أو شراء العبيد 

 يف وامتالكهم، حيث يصار إىل بيع الضحايا باملزاد
أسواق علنية وفقا ملا وثّقته بعض وسائل 

 ني. ويدخل يف عداد الضحايا الجئ158/159اإلعالم
ا يدخلون بلدان مشال أفريقي نيغري موثق ينومهاجر 

طوعا ولكن بشكل غري قانوين يف طريقهم إىل أوروبا.  
يدخلون هذه البلدان  الذين هاجرونامل كما هنالك

بة، و كاذبشكل قانوين مبوجب وعود عمل صحيحة أ
مث جيري إخضاعهم للعمل القسري واألعمال املنزلية 
 والعمل يف البناء والزراعة والتنظيف والتسول والدعارة. 

 160/161وباإلضافة إىل ذلك، أمبلغ يف مصر
عن حاالت اجتار ألغراض نزع  162/163وليبيا

األعضاء مبهاجرين أو الجئني من أفريقيا جنوب 
زاعم تحقق من مالصحراء الكبى. غري أنه يتعني ال

 االجتار ألغراض نزع األعضاء يف ليبيا وتأكيدها.

والضحايا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبى الذين 
يمبلَّغ عنهم يف أكثر األحيان حيملون جنسيات البلدان 
التالية: مايل والنيجر وبوركينا فاسو والكامريون 
 وُجهورية الكونغو الدميقراطية الشعبية وغينيا وليبيا

ونيجرييا وإثيوبيا وإريرتيا والصومال والسودان. وجتدر 
اإلشارة إىل أن املهاجرين الذين حياولون الوصول إىل 
أوروبا انطالقا من شواطئ مشال أفريقيا عب مسالك 
اهلجرة على طرق وسط البحر األبيض املتوسط وغرب 
البحر األبيض املتوسط وغرب أفريقيا حيملون عموما 

 فسها.هذه اجلنسيات ن

ويشري تقرير وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة لعام 
إىل أن الكثريين من مهاجري أفريقيا جنوب  2018

الصحراء الكبى الذين يفشلون يف حماوالهتم الوصول 
إىل أوروبا يظلون عالقني يف اجلزائر بانتظار فرصة 
ملواصلة رحلتهم. ويمضطر بعضهم إىل العمل بشكل 

طاعات شىت أو ميارسون الدعارة غري مشروع يف ق
لتأمني قوهتم ودفع تكاليف مواصلة سفرهم إىل أوروبا.  
كما أن بعض املهاجرين غري الشرعيني مدينون أيضا 

إىل  ةللمهربني الذي يّسروا عملية دخوهلم غري املشروع
البلد. وكثريا ما يتعني عليهم تسديد هذه الديون من 

وإجبارهم على  يف األعمال املنزلية السخرةخالل 
التسول وممارسة الدعارة. وتشري املصادر املفتوحة 

 أحناء يف الضحايا استغالل آليات انتشاراملتوفرة إىل 
 .املنطقة

تنشط منظمات إجرامية من بلدان منشأ الضحايا في 
شمال أفريقيا وتستغل المهاجرين غير الموثقين 

 الراغبين في الذهاب إلى أوروبا.

يدخل في عداد الضحايا الجئين ومهاجرين غير 
لون بلدان شمال أفريقيا طوعا ولكن موثقين يدخ

 بشكل غير قانوني في طريقهم إلى أوروبا.
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ويتعرض بعض املهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبى لالستغالل اجلنسي يف البارات واملواخري غري 

ل ثالرمسية على يد أفراد من مواطنيهم يف مدن م
ُتنراست )وهي مركز عبور بارز للمهاجرين املتجهني 

. ويف املغرب، تشري 164إىل أوروبا( واجلزائر العاصمة
بعض التقارير إىل أن الشبكات الكامريونية والنيجريية 
ترغم النساء على ممارسة الدعارة، يف حني أن 
الشبكات النيجريية ترغمهن على التسول يف 

تقرير السنوي لوزارة . وباملثل، يذكر ال165الشوارع
اخلارجية يف الواليات املتحدة حول االجتار بالبشر لعام 

شبكات االجتار اليت تطال ليبيا من النيجر "أن  2015
ونيجرييا وتشاد وإريرتيا والصومال والسودان وغريها 
ب  من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبى جتم

عد باملهاجرين على العمل بالسخرة وممارسة الدعارة 
استقطاهبم بوسائل احتيالية ومصادرة وثائق هويتهم 
وسفرهم وحجب أجورهم عنهم أو عدم دفعها 

. وتبهن هذه األمثلة على أن 166"وتكبيلهم بالديون
املنظمات اإلجرامية من بلدان منشأ الضحايا تنشط 
يف مشال أفريقيا وتستغل املهاجرين غري املوثقني 

 الراغبني يف الوصول إىل أوروبا.

وقد يقع املهاجرون الوافدون بشكل مشروع إىل بعض 
بلدان مشال أفريقيا ضحايا لشبكات االجتار أيضا. 

في تونس على وجه اخلصوص تنظم شبكات ف
إجرامية مقرها كوت ديفوار االجتار برعايا من هذا 

هي و البلد إىل تونس الستغالهلم كخدم يف املنازل. 
والنساء  ماتيف كوت ديفوار النساء املتعل تستهدف

فرص عمل ب وتغريهنّ غري املؤهالت يف الوقت نفسه 
جيدة يتبني أن ال وجود هلا عند وصوهلن إىل تونس. 
ويستقبل الضحايا عند وصوهلن إىل تونس وسطاء 
تونسيون أو من كوت ديفوار يأخذوهنن مباشرة إىل 

 سفر منازل األسر التونسية. وجتري مصادرة جوازات
ا ويمرَغمَن على العمل  وأموال هؤالء الضحاي

كخادمات. ويفاد بأن هذه الشبكات ناشطة يف مدن  
كبى مثل صفاقس وتونس العاصمة وسوسة وقابس، 
املعروفة بأهنا مراكز بارزة الستقطاب واستخدام 

. 167/168ضحايا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبى

شخصا من  176عن مصادر مفتوحة، أمنقذ ونقال 
 2012ص يف تونس بني عامي ضحايا االجتار باألشخا

من نيجرييا.  12من كوت ديفوار و 150بينهم  2017و
وكانت أصول سائر الضحايا من تونس وبنغالديش 
ومايل والكونغو والكامريون وغانا والسنغال والفلبني 

امرأة  152ضحية  176الـ  هذهوكولومبيا. وكان بني 
وإن  .169فتيات قاصرات دون سن الثامنة عشرة 7و

مواطين كوت ديفوار من التأشرية التونسية ملدة  إعفاء
أشهر هو على ما يبدو عامل يسّهل هذا الشكل  3

من أشكال االجتار. وأفادت مصادر مفتوحة بظاهرة 
 .170/171مماثلة يف املغرب

وأمبلغ أيضا عن وجود ضحايا لالجتار بالبشر من بلدان 
جنوب وجنوب شرق آسيا كإندونيسيا والفلبني وسري 

. ويذكر التقرير 172/173بنغالديش يف مصرنكا و ال
السنوي لوزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة حول 

أن بعض الفلبينيات  2018االجتار بالبشر لعام 
واإلندونيسيات اللوايت استمقدمن للعمل كخادمات يف 
املغرب أمخضعن للعمل القسري فور وصوهلن. وعلى 

ى، ال ب غرار الضحايا من أفريقيا جنوب الصحراء الك
تفظ جبوازات  تمدفع هلن األجور اليت ومعدن هبا وحيم
سفرهن ويتعرضن العتداءات جسدية من قبل أرباب 
العمل. ويشري التقرير أيضا إىل أن عددا ضئيال ولكن 
متزايدا من الضحايا من جنوب آسيا يمرغمن على 

 ممارسة الدعارة والعمل القسري يف املغرب.

 السلع المقلدة
ن التهديد: تتوفر السلع املقلدة يف حملة عامة ع

أن  . ويبدوواسعأسواق مشال أفريقيا على نطاق 
مصدر معظم املنتجات املقلدة املتوفرة يف املنطقة 

تنتَج أيضا على الصعيد اجمللي  هو الصني. كما
سلع مقلدة لالستعمال الداخلي أو للتصدير. 
وتشكل منطقة مشال أفريقيا، باإلضافة إىل ذلك، 

عبور للمنتجات املقلدة واملقرصنة املوجهة إىل مركز 
أوروبا والشرق األوسط. وتلعب منظمات اجلرمية 
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احمللية دورا بارز يف عملية االجتار بالسلع املقلدة 
 جبميع مراحلها.

يتناول هذا اجلزء مسأليت التقليد )انتهاك العالمات 
التجارية( والقرصنة )انتهاك حقوق امللكية(. وهو ال 

 ييب.املشروعة والتهرب الضر هتريب املنتجات يغطي 

قّدرت منظمة التعاون والتنمية يف اجملال االقتصادي 
 Trade in"بعنوان  2016يف دراستها الصادرة عام 

Counterfeit and Pirated Goods, Mapping the 

Economic Impact"   :جتارة السلع املقلدة واملقرصنة(
ة ن التجارة الدوليحتديد التبعات االقتصادية(، أ

 2013للمنتجات املقلدة واملقرصنة شكلت يف عام 
يف املائة من قيمة التجارة العاملية، أي ما  2,5نسبة 
 .174مليار دوالر أمريكي 461قيمته 

ويملحق التقليد الضرر بالشركات اليت تنتج سلعا 
قتصادات اال علىمشروعة وتبيعها. ويؤثر سلبا أيضا 

حلكومات ضرائب الدخل على الوطنية عندما ختسر ا
 ماكاملنتجات املصنوعة أو املباعة يف السوق السوداء،  

يعّرض املواطنني خلطر استهالك منتجات رديئة 
النوعية. وتلعب اجلماعات اإلجرامية املنظمة دور بارز 
يف جتارة السلع املقلدة واملقرصنة وتكسب بذلك 

 مداخيل هامة من هذه األسواق غري املشروعة.

ل ري البيانات الرمسية واملعلومات اليت تنقلها وسائوتش
اإلعالم إىل توفر السلع املقلدة على نطاق واسع يف 
أسواق مشال أفريقيا إن من حيث الكمية أو من حيث 

صدر مويبدو أن تنوع املنتجات املقلدة واملقرصنة. 
هو  واقهذه األسمعظم املنتجات املقلدة املتوفرة يف 

 امليدان ا منظمة التعاون والتنمية يفاليت تعتبه الصني
 9االقتصادي أول منتج للسلع املقلدة فيما يتعلق بـ 

فئات منتجات جرى حتليلها يف إطار  10من أصل 

. ومن 175دراستها بشأن طرق جتارة السلع املزيفة
 . 176بلدان املصدر األخرى تركيا وبنغالديش

 يف وباإلضافة إىل السلع املقلدة واملقرصنة املستوردة
ة املتنوعة املزيفالسلع املنطقة، تتوفر كمية كبى من 

وإن  .لالستعمال الداخلي أو التصدير املنتجة حمليا
لقادمة امركز عبور للمنتجات املقلدة أيضا  هي املنطقة

الشرق  وأاملوجهة إىل أوروبا يف أغلبيتها من آسيا و 
. وتشكل مشال أفريقيا نتيجة لذلك منطقة األوسط

ر ووجهة للمنتجات املقلدة واملقرصنة. مصدر وعبو 
وتشري املعلومات املتوفرة إىل أن اجملموعات اإلجرامية 
املنظمة ضالعة يف إنتاج السلع املقلدة واملقرصنة 
وتوزيعها على املستوى احمللي وعن نقل السلع اليت 
تنتهك العالمات التجارية وحقوق امللكية يف املنطقة 

 وإىل خارجها.

  ملقلدة واملقرصنةمصدر السلع ا

ذكرت إدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة املغربية يف 
أن   2017التقرير املتعلق بأنشطتها السنوية لعام 

كميات السلع املقلدة اليت ضبطها جهاز اجلمارك 
 2016إىل عام  2015زادت أكثر من الضعفني من عام 

 2016وتضاعفت من جديد بني عامي 
 .2017177/178و

ة س املنظمة التونسية إلرشاد املستهلك يف ندو وقال رئي
دولية عن التقليد عمقدت يف تونس العاصمة يف تشرين 

يف املائة من قطع  80إن أكثر من  2017األول/أكتوبر 
غيار السيارات واملالبس ومستحضرات التجميل 
املباعة يف تونس مقلدة وتستتبع أخطارا على الصحة 

 .179/180وعلى االقتصاد

ىل ما نقلته وسائل اإلعالم عن مسؤول يف واستنادا إ
املديرية العامة للجمارك اجلزائرية، ضبطت أجهزة 

. 2016سلعة مقلدة يف عام  700 802اجلمارك 
يف  92وأضاف هذا املسؤول أن الصني كانت مصدر 

املائة من املنتجات اليت صادرهتا هذه األجهزة. وكانت 
 28,9و اضية،يف املائة من هذه السلع سلعا ري 63نسبة 

يف املائة أجهزة  3,3يف املائة قطع غيار للسيارات، و

إن شمال أفريقيا هي منطقة مصدر وعبور ووجهة 
 رصنة.للمنتجات المقلدة والمق
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يف املائة  2,5يف املائة نظارات، و 2,5ومعدات، و
يف  0,2يف املائة أجهزة إلكرتونية، و 1,2ساعات، و

يف املائة لوازم  0,1املائة مستحضرات جتميل، وأخريا 
، ضبطت اجلمارك 2017. ويف عام 181مدرسية

سلعة يمفرتض أهنا مقلدة. ومن بني  214 724اجلزائرية 
املنتجات األكثر مصادرة تمذكر السلع الرياضية، 
واألغذية، ومنتجات العناية الشخصية كأجهزة 
جتفيف الشعر وماكينات احلالقة الكهربائية وغريها، 
ومستحضرات التجميل، واألجهزة اإللكرتونية. 
 وكانت تركيا والصني وبنغالديش وتونس أبرز بلدان

يف  2017املصدر للسلع املقلدة اليت ضمبطت يف عام 
. ويف ضوء ما تقدم، ميكن القول إن مثة 182اجلزائر

اجتارا بسلع غري مشروعة عب احلدود بني بلدان مشال 
 أفريقيا.

تمستوَرد السلع املقلدة واملقرصنة حمليا و  تنَتجيف مصر، و 
 قمدرت قيمة، 2010يف عام و . ةآسيوي جهاتمن أيضا 
مليار جنيه مصري  30 ب يف مصرالسلع  تقليد قطاع

 . وتصّنع184يف السنة( 183مليار دوالر أمريكي 1,67)
ومنتجات العناية الشخصية  185األغذية واألدوية
يف مصر؛ بينما يتم إنتاج األجهزة املقلدة مبعظمها 

 الكهربائية واملالبس اجلاهزة ومنتجات التبغ يف اخلارج،
 .186إىل مصرقا هترَّب الحخاصة يف آسيا، مث 

من  2013ويف ليبيا، حذرت وزارة االقتصاد يف عام 
 تزايد عدد السلع املزيفة واملقلدة اليت تباع يف األسواق

قام أي أر تمعرض يف إطار هذا التقرير  . ومل187احمللية
 ضوء يفيف ليبيا. ومع ذلك،  التقليدسواق أخاصة ب
ية وعجز املؤسسات الليب الظاهرة يف املنطقةانتشار 

ليبيا ني ب القانون وكثافة حركة التهريب إنفاذاحلالية عن 
تكون ن أيرجَّح للغاية مشال أفريقيا، أخرى يف بلدان و 

 تنيمماثل ليبيا يفاملقلدة واملقرصنة  املنتجاتنسبة وتنوع 
 .اجلوار لنسبتهما وتنوعهما يف بلدان

اون حتليل تقارير منظمة التع يعطيوعالوة على ذلك، 
السلع املقلدة ب املتعلقةاالقتصادي  امليدان يف والتنمية

نة املنتجات املقلدة واملقرص حركة فكرة عنواملقرصنة 
اليت تصل إىل منطقة مشال أفريقيا لالستهالك احمللي، 

روبا أو إىل أو  يف طريقهااملنطقة هذه عب اليت تأو 
اجلزائر ومصر واملغرب   وأشري إىلالشرق األوسط. 

إىل  هةاملوجللمنتجات املقلدة مراكز عبور رئيسية ك
بيانات الأدناه  7اجلدول  وجيمعاالحتاد األورويب. 

 نظمة التعاون والتنمية يفملاملستمدة من دراستني 
 والتهريبالتجارة مسالك  عنامليدان االقتصادي 

فئات من املنتجات املقلدة و/أو املقرصنة خالل لعشر 
 .2013-2011الفرتة 

المقلدة أو المقرصنة الموجهة إلى بلدان شمال أفريقيا : حركة السلع 7الجدول 

 2013-2011، 188/189أو العابرة بها

عن حركة ُجيع شاملة  فكرةهذا اجلدول  يعطيال و 
قطع ، املثال على سبيلفهو يستثين، . املنتجات املقلدة

، وفقا باليت تمعت غيار السيارات املقلدة و/أو املقرصنة
ة يف من املنتجات املقلدللمصادر املفتوحة، فئة مهمة 

. 190فريقيا ويمعرف أهنا تستورد إىل املنطقةأمشال 
اليت  لدةاملقاملنتجات  حركةوجتدر اإلشارة أيضا إىل أن 

أو  ازدادت أوتكون قد تغريت  جيوز أن جرى حبثها
اليت تلت السنوات قيد السنوات خالل اخنفضت 

 (.2013-2011) الدرس
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واملقرصنة،  للسلع املقلدةفيما يتعلق باإلنتاج احمللي و 
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تعتب

أنواع برز أمنتجة لبعض بلدانا اجلزائر واملغرب وتونس 
 .191املالعأحناء  تمشَحن إىلملنتجات املزيفة اليت ا

: أبرز أنواع المنتجات المقلدة التي ُتشحن إلى أنحاء العالم والبلدان 8الجدول 

 2013-2011، 192لها المنتجة

 يدانيف امل ال تشمل دراسة منظمة التعاون والتنميةو 
هلكة واملستاملنتجات املقلدة املصنوعة االقتصادي 

وفرة من السلع املقلدة املت جزءا مهما تشكلحمليا اليت 
يارات الس قطع غياربعض ذلك يف املنطقة. ويشمل 

 ذكرتيف مصر، . و 193يف املغرب يقال إهنا تنَتجاليت 
أن قوات األمن  2018مارس آذار/وسائل اإلعالم يف 

مبيدات لغري مرخص ل ايف حمافظة املنيا أغلقت مصنع
ديره مدرس  ي املقلدةواألمسدة الزراعية واألدوية البيطرية 

مئات الكيلوغرامات من خمتلف  تبطكيمياء. وضم 
 املغشوشةاملنتجات، مبا يف ذلك األمسدة 

 .194واملبيدات

قلدة لمنتجات املل حركةريا إىل وجود أخجتدر اإلشارة و 
أفريقيا جنوب الصحراء  باجتاهمن مشال أفريقيا 

لى أن ع هناك مؤشرات على سبيل املثالفالكبى. 
من جنوب الصحراء الكبى مقيمني يف املغرب ارقة أف

اق املغربية يف األسو  املتوفرةاملنتجات املقلدة  يصّدرون
ل أن يكون هذا ومن احملتم. 195بلداهنم األصلية إىل

يقيم قيا فريأيف بلدان أخرى يف مشال  ااالجتاه موجود
 ى.الصحراء الكب  جنوبأفريقيا من ن و مغرتب فيها

األساليب اإلجرامية اليت تتبعها اجملموعات اإلجرامية 
 املنظمة

لة املنظمة املسؤو اإلجرامية موعات اجملميكن أن تكون 
ملستويات ا املنتجات املقلدة واملزيفة على تصنيععن 

يعة املنتجات طبب رهنااحمللية خمتلفة احلجم والتعقيد، 
 جم اإلنتاج.حبو  196ونوعيتها املقلدة

 لتقليدايف أعمال  الضالعةاإلجرامية  اجملموعاتتتميز و 
رخصة من املصانع الصغرية غري امل تتخذهي ف. باملرونة
ملياهتا جمموعات أخرى بعقوم تبينما لعملياهتا  منطلقا
 باستمرار املنازل. وهي تغري مواقعهامن  انطالقا

ىل موقع إا نقل أعماهللتفادي كشف أمرها ويف وسعها 
 خمتلف يف مهلة قصرية. 

على االستفادة من التطورات التكنولوجية  وهي قادرة
مثل املاسحات الضوئية والطابعات  املعتدلة األسعار

ن لعديد ملهذه األدوات  أتاحتعالية اجلودة. وقد ال
العالمات ة أغلف قلدين من املستوى املنخفض تقليدامل

 التجارية الشهرية.

 يؤدياخلارج،  هويكون مصدر السلع عندما و 
 لصنعااملستوردون احملليون دورا رئيسيا يف حتديد شركة 

 يف اخلارج ووضع خطة لتهريب املنتج إىل التوزيعأو 
ركات ش املقلدون يؤسسيف كثري من األحيان، و  البلد.
اء إلخف وشركات أخرى يستخدموهنا كواجهة ومهية

 وينقلونشحن المستندات  ونأنشطتهم. ويزور 
ة نقاط عبور وعد التفافية اتطرقعب  املقلدةنتجات امل

لتعاون منظمة ا وتثبتإلخفاء نقطة املغادرة األصلية. 
 2017 االقتصادي يف تقريرها لعاميف امليدان والتنمية 

"Mapping the Real Routes of Trade in Fake 

Goods " ( احلقيقية لتجارة السلع  اتالطرقحتديد
ل تسهينقاط العبور ل استخدامباإلضافة إىل أنه  (املزيفة

 النقاط ههذ تستخَدم، للسلعإخفاء املصدر احلقيقي 
عادة إلو إلنشاء مراكز توزيع للسلع املقلدة واملقرصنة 

   .تغيري ملصقاهتاأو  توضيبها

ال ر واألسواق احمللية يف بلدان مشيف املتاج نتشروت
منتجات مزيفة منخفضة اجلودة ومنتجات  أفريقيا
ويشري ذلك  .حمليا ويف اخلارج تمصَنعأكثر تطورا  مقلدة

إىل أن جمموعات إجرامية منظمة من خمتلف األحجام 
 .ومستويات التطور تنفذ عملياهتا يف املنطقة

 اتجوعالوة على ذلك، يوحي الوجود الكثيف للمنت
ال اإلجرامية يف مش اجملموعاتستوردة بأن امل املقلدة

اليت بلدان لاأفريقيا مرتبطة مبجموعات مماثلة تعمل يف 
يف  مبجموعات ناشطةالسلع املقلدة، أو تمنتج فيها 
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ملزيفة قبل ا السلعنقاط العبور الرئيسية اليت ُتر هبا 
 (.7وصوهلا إىل مشال أفريقيا )انظر اجلدول 

نتاج بلدان إإما  هيبلدان مشال أفريقيا  بعضكما أن 
ا و/أو إىل أوروب املوجهةاملقلدة  للسلعأو نقاط عبور 

مجموعات للأن  ضمنا ذلكالشرق األوسط. ويعين 
رياهتا يف نظبصالت  هذه املنطقةاملنظمة يف اإلجرامية 

 الوجهة.بلدان 

أو لد ما يف ب املقلدة اليت تنَتجالسلع  فإنوأخريا، 
جتد طريقها إىل األسواق اجملاورة عب يه إلتستورد 
ال، فعلى سبيل املثإقليمية راسخة. هتريب  مسالك

جلمارك اعن السلع املقلدة اليت ضبطتها يف تقرير ذمكر 
أن  2018 يناير/كانون الثاين  يف صدر والذياجلزائرية 

 000 إحدى احلاالتيف  السلطات اجلزائرية ضبطت
كيس إضايف من   22 000وكيس من التبغ املقلد   250

 .197يف تونس املنتج املغشوشالتبغ 

 االتجار غير المشروع بالتراث الثقافي
حملة عامة عن التهديد: تضم منطقة مشال أفريقيا 

موقعا من مواقع الرتاث العاملي لليونسكو  34
لى  والعديد من املواقع التارخيية واألثرية اليت حتتوي ع

ر كبري يف قديكنوز قدمية ال تقدر بثمن وحتظى بت
سوق األعمال الفنية. ويشارك أفراد يدفعهم الفقر 
وُجاعات إجرامية حيّفزها حتقيق الربح يف عمليات 
السطو على العديد من مواقع الرتاث الثقايف يف 
مشال أفريقيا. وتردد أن تنظيم داعش اإلرهايب ضالع 
يف االجتار بالرتاث الثقايف يف مشال أفريقيا. أما 

بية وأمريكا الشمالية فهما وجهتان أوروبا الغر 
ال تقليديتان للقطع األثرية القدمية اليت هتمرَّب من مش

يج  يف السنوات األخرية منطقة اخلل وبرزتأفريقيا. 
 ولمت احلصكسوق مهمة للتحف اإلسالمية اليت 

 عليها يف مشال أفريقيا.

رمية عب الرتاث الثقايف جباالجتار غري املشروع يشكل 
ال بلدان مش علىتؤثر سلبا طرية ومرحبة وطنية خ

لفة أشكاال خمت االجتارأفريقيا. وميكن أن يتخذ هذا 

يب ، السرقة والتنقال احلصر الذكرعلى سبيل  ،منها
 يةاملمتلكات الثقافوإخراج ، عن اآلثار غري املشروع
، فضال عن تصدير واسترياد األعمال من مواقعها

 يبياول مصر أن ويبدوالفنية بصورة غري مشروعة. 
 هذه من تضررا األكثرالبلدان  هي واجلزائر وتونس
 .اجلرمية

ع جمموعة واسعة من القط ويشمل االجتار غري املشروع
رقى إىل حقبة اليت ت القطعالثقافية، مبا يف ذلك األثرية 

 التماثيلو اليونانية القدمية، وإىل العصور  قبل التاريخما 
فساء، املعدنية والفسي الرومانية والبيزنطية، والنقود

باإلضافة  ،والقطع األثرية اإلسالمية والقبطية واليهودية
 . اآلثار الدينيةإىل 

 هذه اجلرمية عب الوطنية هي الكامنة وراءافع و الدإن و 
 ةاالقتصاديو االجتماعية ألوضاع يف املقام األول ا

 . املتدهورة األمنيةاألحوال و  السيئة

ملسروقة اطع الرتاث الثقايف قالوجهات الرئيسية لوإن 
بشكل و  ،هي أوروبا وأمريكا الشماليةمشال أفريقيا  من

برية ت اطرقاملهربون يستخدم و متزايد دول اخلليج. 
كن أن ومي. املسروقاتلتهريب  عديدةوحبرية وجوية 

 تؤدي املهربون مباشرة املسالك اليت يستخدمها كونت
دف إىل هتة ر الرئيسية، أو غري مباش الوجهةإىل بلدان 

 .مصدر السلعإخفاء 

 يةالعامل التجارة حجم اليونسكو قدرت ،2011 عام يف
. 198دوالر مليارات 6و 4 بني اآلثار يف املشروعة غري

اجلرمية  اتشبك بالقطع األثرية االجتارجرمية  جتتذبو 
 بشكل متزايد بسبب الكبىواملنظمات اإلجرامية 

ثقافية ال تالطلب الشديد يف األسواق على املمتلكا
حبة. جيعل جتارهتا غري املشروعة مر  ما، أنواعهاختلف مب
 ؛احلصول على هذه املمتلكات من السهل نسبياو 

إن الوجهات الرئيسية لقطع التراث الثقافي المسروقة 
شمال أفريقيا هي أوروبا وأمريكا الشمالية،  من

 وبشكل متزايد دول الخليج.
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يف هذا اجملال ليست الكشف عمليات و  واألنظمة
جتارة القطع  قطاعيالرتابط بني شديدة الفعالية بسبب 

ا كثري ونتيجة لذلك،  . 199األثرية املشروع وغري املشروع
سوداء القانونية والسواق األإىل  قطع مهربةما تتسلل 

 .200لألعمال الفنية

، أثبتت التحليالت اإلحصائية اليت 2001منذ عام و 
Sotheby's أجرهتا دار

اآلثار قيمة أن للمزادات  201
قيمة  يف السوق أعلى مناملصرية واليونانية والرومانية 

. 202الثقافية من احلضارات القدمية األخرى السلع
ثرية قطع األعلى ال يتزايد الطلبذلك،  عالوة علىو 

 .203اإلسالمية القدمية يف منطقة اخلليج

موقعا من مواقع الرتاث  34تضم منطقة مشال أفريقيا و 
العاملي لليونسكو والعديد من املواقع التارخيية واألثرية 

 ىاليت حتتوي على كنوز قدمية ال تقدر بثمن وحتظ
يجة لذلك، ونت ية.الفن األعمال بتقدير كبري يف سوق

 لضالعةاللشبكات اإلجرامية  اجذاب هدفااملنطقة  تبدو
مصر حالة  وتشكلالتحف والقطع الفنية. ب االجتاريف 
الثقايف  الرتاثبغري املشروع  ومعيار لالجتاردراسة لل

 عامليةال التجارة حجم اليونسكو وقدرت يف املنطقة.
 6و دوالر مليارات 4 بني اآلثار يف املشروعة غري

 جذابة جرمية اآلثار جتارة وتعد. 204دوالر مليارات
 .متزايد بشكل

 : مواقع التراث العالمي لليونسكو في شمال أفريقيا9الجدول 

عن  2016فباير شباط/يف صدرت تشري دراسة و 
 الصورجامعة كامبيدج إىل أن حتليل  منشورات

 2013و 2002عامي  بنيمصر  غطتاليت  الساتلية
من  تفاقمت للغاية اعتباراالنهب  عمليات"أن  يبني

مع بداية األزمة االقتصادية العاملية  2009عام 

. 2011 عام يف وتكثفت بشكل أكب مع الربيع العريب
رية اليت املص القطع الفنية عدديف زيادة  ذلكوانعكس 
النهب فع دواعلين، مما يشري إىل أن الزاد املبيعت يف 

ضغوط الباإلضافة إىل الطلب اخلارجي  هي
اجمللس الدويل  . كما ذكر205"االقتصادية الداخلية

أن  2015مطبوعة صدرت يف عام للمتاحف يف 
يف  روتهذ بلغ رتاث الثقايف املصريلفقدان ا معدل"

يناير كانون الثاين/، ومنذ أحداث  2015يوليو ُتوز/
 يف املشروعةغري  احلفرياتمعدل  ارتفع، 2011
س الدويل باجمللحالة الطوارئ . ودفعت 206"مصر

ثقافية ال للممتلكاتقائمة محراء إصدار إىل للمتاحف 
 .207املصرية املعرضة للخطر

االجتماعية واالقتصادية واألمنية املتدهورة  ولألوضاع
واقع حدودها وم مراقبةقدرة الدول على تمضعف اليت 

 إنو -وتأمينها على حنو فعال،  فيها الرتاث الثقايف
وحدها  رال يف مص بالدال على أثراً  -بدرجات متفاوتة

ت هذه أصبحو . أيضا ليبيا وتونس واجلزائريف بل 
رتاثها ب اتية لتكثيف االجتارؤ م ةبيئ بالتايل البلدان
 الثقايف.

ليبيا  هتاشهدأن الظروف الصعبة اليت فيه ال شك ومما 
غط ة وضعت تراثها الثقايف حتت ضيف السنوات األخري 

 ر،مص يف عالوض غرار علىو  جسيمة.هائل وخماطر 

ائمة إىل نشر قالدويل للمتاحف اجمللس ب ذلك دفع
. الثقافية الليبية املعرضة للخطر للممتلكاتمحراء 
أن ىل إمفتوحة املتوفرة من مصادر املعلومات  وتشري

هو على نفس القدر من  الوضع يف اجلزائر وتونس
رهتا يف نش ةيف مقال "الوطن"ذكرت صحيفة و . اخلطورة
أجهزة إنفاذ القانون اجلزائرية  أن 1620أبريل نيسان/

 حوايليف  2015 عام يفقطعة أثرية  900 3 اسرتدت
وحات ل، مشلت البالديف اجلزء الشرقي من والية  15

.  208آثارا أخرىنقدية وفسيفساء و  اوُتاثيل وقطع
 الطبعة املغاربية من هافينغتونذكرت  كذلك األمر،

من  ما يقربضبطت  ،السلطات التونسية بوست أن
انون كقطعة أثرية منذ االنتفاضة الشعبية يف   000 4
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ديسمب كانون األول/حىت   2011يناير الثاين/
2015

209. 

قاعدة بيانات اإلنرتبول لألعمال الفنية كما تشري 
ن تفاصيل تتضماملسروقة واملمتلكات الثقافية، اليت 

 ،أبلغت البلدان األعضاء رمسيا بسرقتها عن قطع
 مسروقة اأهن على رمسياً  املعلنة لقطعا عدد إىل استنادا

 المش يف األعضاء البلدان جانب من اإلنرتبول إىل
 يف ضرراً ت البلدان أكثر مها وليبيا مصر أن، أفريقيا
 .الثقايف اثهاتر  يف املشروع غري االجتار بسبب املنطقة

 اجلهات الفاعلة املعنية
 لرتاثايف إثراء جتارة من اجلهات الفاعلة يمسهم عدد 

ميكن تقسيم و يف مشال أفريقيا. غري املشروعة الثقايف 
 رئيسيتني.  فئتنيإىل  هذه اجلهات

عصابات و  اليت يدفعها الفقر فرادفئة األ أوالفهناك 
لكن معرفة جيدة باملواقع احمللية و  ميلكونالذين النهب 

نظمة النهب امل ُجاعاتثانيا وهناك ؛ معداهتم بدائية
 العمال من العديد توظفو الربح  يدفعهااليت 

تطورة امللتكنولوجيا او  ثقيلةالعدات املوتستخدم 
. 210الستهداف املواقع األثرية احلكوميةسجالت الو 

 اإلجراميةموعات اجمل ُتكنت ،ذلك إىل باإلضافة
، صريف م والناشطةاملنظمة املتخصصة يف النهب 

من  2011انتشار األسلحة من ليبيا بعد عام  بفعل
أتاح  قدو ة ثقيلة بأسعار رخيصة. أسلحاحلصول على 

لى عغارات الالنارية أثناء  هتااستخدام قو  هلا ذلك
ئل اجملهزين بوسااملواقع األثرية ضد حراس املواقع 

 .211ضعيفةدفاعية 

ضالعني الالدويل للمتاحف أن اجملرمني  اجمللس ويذكر
 القطع ببيع يقومون، ضيقعلى نطاق يف هذا اجملال 

 بدورهما آلثار احملليني الذين يبيعوهناملسروقة إىل جتار ا
 ة علىقادر شبكات  لديهميف القاهرة كبار إىل جتار  

مليات عغري أن القسم األكب من خارج البلد. ها هتريب
كات لديها شبجمموعات إجرامية  تقوم به تهريبال

هتريب خاصة هبا أو تعمل مباشرة مع جتار اآلثار أو 
قاة من املعلومات املست وتشريُجع القطع األثرية. هواة 

يف مدة عتآليات مماثلة م إىلفتوحة املوسائل اإلعالم 
  .بلدان أخرى يف املنطقة

 رتاثال يف االجتار بنيصلة وصل  عن الكشف ومت
ق أخرى مناطيف  األخرى السلع يف واالجتار الثقايف

 هذه مما يشري إىل إمكانية انتشار، 212من العامل
 .ضايف مشال أفريقيا أي الظاهرة

فاعلة أخرى  جهاتتشكل اجلماعات اإلرهابية و 
 مهمة يف االجتار غري املشروع بالرتاث الثقايف يف مشال

 قبل من توثيق استخداما منتظماوقد مت أفريقيا. 
 ُجاعات إرهابية مثل داعش، يف سوريا والعراق،

وقد   .213يف الرتاث الثقايف كمصدر للدخل لالجتار
ىل حد وتونس، ولكن إ ليبياظاهرة مماثلة يف  كمشفت

 أقل.

، 2016مايو أيار/رويرتز يف وكالة يف مقال نشرته و 
 اعشدأشار رئيس دائرة اآلثار الليبية إىل أن تنظيم 

 التقريربنّي و من البلد.  القطع األثريةمتورط يف هتريب 
ا هذمنزل أحد قادة  عثرت يفأن قوات األمن  أيضا

صور عإىل  تعودأثرية  على قطع 214تنظيم يف بنغازيال
من عت ُجم رومانية وبيزنطية أثرية  وقطعما قبل التاريخ 

أحناء ليبيا. وعالوة على ذلك، ذكرت صحيفة 
أن  2016 /أكتوبرالستامبا اإليطالية يف تشرين األول

حة املافيا اإليطالية باعوا داعش يف ليبيا أسليف أعضاء 
ىل ميناء إونمقلت هذه القطع مقابل قطع أثرية مسروقة. 

 ديرهايسفن شحن  منت علىاليا تاورو يف كاالبريا ج
يف ثرية للقطع األُجع هواة الحقا إىل  وبيعت صينيون

. وخسر 215روسيا والصني واليابان ودول اخلليج
 بيد أنه .منذ ذلك احلني معظم أراضيه يف ليبياداعش 

، االجتار بالرتاث الثقايف يفه دور  إغفالال ميكن 
ن هذا النوع م يعتب زاليال  التنظيم أنخصوصا 

 االجتار وسيلة مهمة لتمويل أنشطته اإلجرامية.

 يف يف تونس، أشار املتحدث باسم احلرس الوطينو 
إىل  2017يناير كانون الثاين/يف   هيف عقدامؤُتر صح

اإلجرامية لشبكات اجلماعات و وجود صالت بني ا
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رمية املنظمة اجلوبني اآلثار ب االجتاريف الضالعة املنظمة 
 .216إلرهابوا

إىل ، دعا مسؤول مصري 2018يونيو حزيران/يف و 
القطع ريب وقف هتلاملوانئ املراقبة يف خمتلف  تشديد
ع أن االجتار غري املشرو أيضا  وذكراملصرية.  األثرية
وأن األرباح  دوليةمهربني شبكات  قوم بهت القطعهبذه 

هام للجماعات  ُتويل مصدراملتأتية منه هي 
مصادرة  عقب الدعوةهذه  اإلرهابية. وجاءت
قطعة أثرية مصرية يف ميناء  118السلطات اإليطالية 

2018مارس آذار/سالرينو يف 
217

 . 

الوجهات الرئيسية للرتاث الثقايف املهرب من مشال 
 أفريقيا

ديا  تقليرفت أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية عم 
. هربةاملصرية القدمية امل كوجهتني للقطع األثرية

إىل ذلك، برزت منطقة اخلليج يف السنوات  باإلضافة
م يتاإلسالمية اليت ثار األخرية كسوق مهمة لآل

يشري . و 218يف مشال أفريقيا احلصول عليها
 ارتفاعإىل  2017لعام   TEFAF ART Marketتقرير

ن خالل م تقام اليتاملبيعات اخلاصة  لنسبة ملحوظ
التجار واملعارض يف منطقة الشرق األوسط يف 

ع القط بعض هذه أن املرجح ومن. ات األخريةالسنو 
ن االجتار غري م يأيتاألسواق  هذه يفتباع  اليتاألثرية 

 .املشروع بالرتاث الثقايف

الطبعة البلجيكية  أفادت، 2018مارس آذار/يف و 
 اعتقال إسباينب 219لصحيفة باري ماتش اإللكرتونية

صالة  مالك 2018مارس آذار/ 28يف برشلونة يف 
الفنية  لاألعمايف جتارة  ةدوليا متخصص ةفعرض معرو 

 األتروريةو احلضارات اليونانية اليت تعود إىل القدمية 
ص زمعم شخكان اجلاين بصحبة و والرومانية واملصرية. 

كبى ة  عملي يف سياقاالعتقال  وحصل. أنه شريك له
وقة من قطع مسر  حبثا عن االيبرييةالشرطة نفذهتا 

اعات وُج تنظيم داعش على يدمواقع أثرية ليبية 
وضمبطت يف سياق هذه العملية عدة مسلحة أخرى. 

وكان . يتنيالليبطرابلس يت برقة و أثرية من منطققطع 
 .األصل مصريةقطع  بني السلع املصادرة أيضا

ام األثرية، ق ة للقطعغري املشروع لو صاألإلخفاء و 
. والبحر بالبأوال  من ليبيا إىل مصر هااملهربون بتهريب

 بعد ذلك إىل اإلمارات العربية املتحدة عب شحنها ومت
مصر واألردن، قبل أن تصل إىل وجهتها النهائية يف 

 أيضا قطعبعض ال تحنشم و أملانيا. ب املرورإسبانيا بعد 
يات توضح هذه احلالة اآللو سبانيا. إعب تايلند إىل 

لثقافية ا لتهريب املمتلكاتاليت يستخدمها اجملرمون 
 فنية أعمالجتار إىل بيعها الحقا و يقيا فر أمن مشال 

 .نزيهني غري

 لتهريبا وطرقالنقل  أساليب
ية وحبرية طرق بر  مت كشفهااليت النقل  أساليبتشمل 
 .وجوية

الشحن البحري باستخدام احلاويات هو وإن 
األسلوب املفضل لنقل القطع األثرية الضخمة. 

عن سهولة ب القطعني بإخفاء هربللم تسمح احلاوياتف
 الشحنحجم وإن ها مع سلع أخرى. خلططريق 

البحري جيعل من املستحيل التحقق من ُجيع 
إنه  قالي، مثال لموانئ. ففي مصرلغادرة املاحلاويات 

فقط من يف املائة  6 بالتدقيق يفملفتشي اآلثار  يمسَمح
 .220احلاويات املصدرة

ية الصغرية مثل العمالت املعدن القطع هتريبميكن و 
ات واملواد العضوية )النسيج أو الرق( عن طريق واجملوهر 
بشكل خاص يصعب  املواد العضوية وإن اجلو. 

  الضوئية.املاسحات كشفها ب

 لمهربنيل اليت ميكناحملتملة هناك العديد من الطرق و
دي تؤ الطرق مباشرة هذه ميكن أن تكون و . سلوكها

ية الرئيسية يف أوروبا وأمريكا الشمال الوجهةإىل بلدان 
خفاء مصدر إ ة هبدفمباشر ودول اخلليج؛ أو غري 

برزت منطقة الخليج في السنوات األخيرة كسوق 
في  عليها الحصول تماإلسالمية التي  للتحفمهمة 

 شمال أفريقيا.
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ر عبو اليت حددت كمراكز نقاط تشمل الالسلع. و 
غزة  ،ممتلكات اليت يتم االجتار هبا من مشال أفريقيالل

 .ركياوت واإلمارات العربية املتحدةواألردن وإسرائيل 

بلدان مشال أفريقيا هي أيضا نقاط عبور كما أن 
قد جرى فن البلدان اجملاورة. للقطع األثرية املسروقة م

 تعبة قطع أثرية ليبيالكشف عن على سبيل املثال 
 ثقافية مصرية يف.كذلك ضمبطت ممتلكات 221مصر

 .222اجلزائر

الرتاث الثقايف املسروق من بلدان قد يكون أخريا، و 
لى عب مشال أفريقيا ع ميرغرب أفريقيا مثل مايل، 
 يبالجتار بالبشر وهتر الطرقات املستخدمة ل

 . 223املهاجرين

 تسويق املمتلكات الثقافية غري املشروعة
جتار  طريق عناملمتلكات الثقافية غري املشروعة تباع 

املزادات،  ودمور، وصاالت العرض األعمال الفنية
فية، وأسواق السلع املستعملة، اواإلعالنات الصح

لبيع ايساعد وحمالت التحف، ومنصات اإلنرتنت. و 
 السعرضة املنخفالقطع األثرية ب اراالجتعب اإلنرتنت 

 هربني اململباشرة بنيمن خالل تيسري الصفقات ا ويعززه
يف السنوات األخرية، . و 224وهواة ُجع القطع األثرية

ية مبيعات قطع أثر اجمللس الدويل للمتاحف  قوثّ 
، مما يشري إىل أن بيع eBay ايباي مصرية على موقع

اص ر بشكل خالقطع املصرية على اإلنرتنت قد ازده
تنامي مع  ذلك يتماشىو . 225يف اآلونة األخرية

لق بسوق فيما يتعبشكل عام ملبيعات عب اإلنرتنت ا
، ذكرت 2018مايو أيار/يف . و 226األعمال الفنية

الصحافة أن وحدة متخصصة من الشرطة التونسية 
 ناشطةة القدمي القطع األثريةلتهريب  جمموعة تفكك

ؤلفة هذه اجملموعة املحاولت و . اخلفيةعلى الشبكة 
بيع خمطوطات  العاصمة أشخاص يف تونس 6من 

 . 227فائقةعبية ذات قيمة تارخيية 

 مزورة عن مصادر القطعوثائق أخريا، يشكل إنتاج و 
جزءا ال يتجزأ من االجتار غري املشروع بالرتاث الثقايف. 

هتدف هذه املمارسة إىل إخفاء املصدر احلقيقي و 

وميكن أن  .األسواقبيعها يف  لتيسري هربةللسلع امل
 عدادإ هامنأشكاال خمتلفة، إنتاج هذه الوثائق يتخذ 

، واإليصاالت، امللصقاتمزورة )مثل  مستندات
رسائل من املالكني السابقني الوسندات البيع، و 

كتاب العدل وما إىل ذلك(، والتخفيض الواحملامني و 
 الكاذبة يف تصرحيات، والالسلعالطوعي لقيمة 

على سبيل املثال، . ف228/229ندات اجلمركيةاملست
 2015مارس آذار/يف  The Telegraphذكرت صحيفة 

 858ين )جنيه إسرتلي حالة ُتثال رخامي بقيمة مليوين

من أحد مواقع الرتاث  سمرقدوالرا أمريكيا(  2 587
. وقد  230(اليبي) التابعة لليونسكو يف برقة ةالعاملي

 دع غربالتمثال يف مستو  كشف موظفو اجلمارك
ه إىل املتحف البيطاين يف و وسلم 2013لندن يف عام 

 وتبني من. ملكيتهانتظار قرار احملكمة بشأن 
تحدة إىل اململكة امل قد همّربالتحقيقات أن التمثال 

 املواطنقام و عب ديب.  2011ديسمب كانون األول/يف  
إىل اململكة املتحدة، بتزوير الذي استورده األردين 

 ةبأن املنحوتاجلمارك  إذ أبلغ ستريادمستندات اال
جنيه  000 60وبأهنا تساوي ليبيا،  التركيا  مصدرها

إىل  1,5( بدال من أمريكيا دوالرا635 77 إسرتليين )
دوالرا  2 587 858 - 1 940 893سرتليين )إجنيه  مليوين

 ،رجل أعمال مقيم يف ديب. وادعى 231(أمريكيا
أن بلى التمثال، املستورد األردين ع والذي حصل منة

 األعمال الفنية اليت جمموعة جزءا من تكان  املنحوتة
 هذا أن. ويشتبه يف 1977منذ عام أسرته  ُتلكها
أعمال فنية من  بإخراج 2008منذ عام يقوم  الرجل

إىل  هلاارساو بلدان يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
يف الواليات املتحدة واململكة  أعمال فنية جتار

 امةالع النيابة ممثلو، 2014يف عام و اهتم،  كما  املتحدة.
قطع مخس  البإدخيب يف ديف نيويورك شركته التجارية 

قدمية إىل الواليات املتحدة بشكل غري  مصرية أثرية
 . 232مشروع

 اإلرهاب والجريمة المنظمة
ُتويل اإلرهاب من حملة عامة عن التهديد: إن 

 يه منظمةإجرامية يف أنشطة  املشاركةخالل 
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ة اإلرهاب واجلرمي الرتابط بني جوانب أهم إحدى
املنظمتان اإلرهابيتان الرئيسيتان  وإناملنظمة. 

شطتان يف املنطقة مها تنظيم القاعدة يف بالد االن
 هذان ويتبع داعش.وتنظيم املغرب اإلسالمي 

 اسرتاتيجيات أساسية خمتلفة، مما يؤدي التنظيمان
 نأ يبدوو . ملتبعةا إىل اختالفات يف مناذج التمويل

 ،منوذج ُتويل القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي
 لقب من املتبع ذلك من أكثر جناحا هو حىت تارخيه،

 داعش. تنظيم

مثل اجلماعات اإلرهابية  املشروعةاملنظمات غري  إن
نشطة غري أ طبيعتها حبكمواجملموعات املتمردة، تنفذ 

ري أن غامية. مع اجلماعات اإلجر  عاونتت كما  ،قانونية
ال يعين أن املنظمات اإلجرامية واجلماعات  ذلك

طريقة ببل مها تعمالن . هيكليامرتابطتان اإلرهابية 
 .األخرى مزايا منتستفيد كلتامها و  مرتابطة

اجلماعات اإلرهابية واجملموعات  عاونتت وغالبا ما
 :مع اجلماعات اإلجرامية من أجل املتمردة
 مثل األسلحة األساسية  احلاجياتراء ش

والذخائر واملتفجرات والوثائق املزورة وما إىل 
 ؛233ذلك

 لكون ممن ميتمكانية جتنيد جمرمني سابقني إ
اق غري األسو  يعرفونو  سرييف العامل الخبة 

شراء أسلحة  من خالهلم اميكنهاملشروعة، 
 ؛وغريها ةور وثائق مز و 

 مويل عملياهتُت. 

يف أنشطة  املشاركةُتويل اإلرهاب من خالل  إال أن
إجرامية منظمة هو واحد من أهم جوانب الرتابط بني 

 يف هذا اإلطارومن املهم اإلرهاب واجلرمية املنظمة. 
عض باليت تتبناها دراسة االسرتاتيجيات األساسية 

 هذه عاونت كيفية  يفتؤثر  ألهنااإلرهابية،  اجلماعات
من  انفسهل يوُتو اجلماعات مع الشبكات اإلجرامية 

 املنظمتان إننشطة غري املشروعة. خالل األ
اللتان و اإلرهابيتان الرئيسيتان الناشطتان يف املنطقة 

اعدة يف مها تنظيم الق ما أدناهاسرتاتيجياهتستمبحث 
 .داعشوتنظيم بالد املغرب اإلسالمي 

أبرز  والقاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي هإن تنظيم 
لساحل ا يتيف منطقناشطة  عب وطنيةُجاعة جهادية 

رق اجملموعة متحصنة يف مشال شوهذه فريقيا. أومشال 
رب يف منطقة كبرية من املغ وتنفذ أنشطتهااجلزائر 

. ومل حياول هذا التنظيم طيلة 234العريب والساحل
ي أالطويلة ممارسة سيطرة صارمة على  نشاطهسنوات 

إقامة من  ليها واملنتسبني التنظيم هذاوقد ُتكن  إقليم.
ضها تقليديا اليت يسيطر بع القبائل احملليةحتالفات مع 

 ،ا وردمل وفقاو على ممرات التهريب الرئيسية يف املنطقة. 
البارزين مثل خمتار  التنظيم أعضاءلبعض 
 املرابطون، تاريخ طويل يفتنظيم رئيس ، 235بلمختار

ن أنشطة ماستفاد التنظيم التهريب. ونتيجة لذلك، 
 ملغرب العريبابلدان بني  حتصلالتهريب واالجتار اليت 

 ومنطقة الساحل.

. 236هو الالعب اجلديد يف املنطقةف ،داعشأما تنظيم 
ة يف مشال أفريقيا ومنطقة الساحل ضعيف حتالفاتهو 

وتستند اسرتاتيجيته األساسية على . 237نسبيا
ليني. األعداء احمل والقضاء علىاألراضي  السيطرة على

ه يف مشال ييف ليبيا، حيث نشر داعش ألول مرة مقاتلو 
لتنظيم مع تعامل فيها االوحشية اليت  انقلبتأفريقيا، 

إىل  2016مايو أيار/يف وأدت  عليهالناس واملعارضني 
كانون لسيطرة على درنة وسرت يف  ا إفقاده
حتت ضغط والتنظيم واقع . 2016ديسمب األول/

 جزءا كبريا التنظيم فقد كمامتزايد منذ ذلك احلني.  
فشل و ة يف املنطق ان يسيطر عليهااليت ك راضياألمن 

. لرئيسيةاالتهريب  اتيف السيطرة على طرقبالتايل 
إىل  ارتأشبعض التقارير اليت وضحته أيضا وهذا ما أ

 2015فباير شباط/بني ، حاول دون جدوى داعشأن 
حتقيق إيرادات عالية ، 2016ديسمب كانون األول/و 

وال  عة،من االجتار بالسلع املشروعة أو غري املشرو 
 مدينة عب واملهاجرين، ثريةوالقطع األاملخدرات  سيما

أن داعش حقق  املقدر من أنه غريسرت الساحلية. 
لى فرض ضرائب ورسوم عيف ليبيا من خالل إيرادات 
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 ،رواتب املواطنني احملليني واختالس ،الطرقاستخدام 
. 238من املدينة الذين فرواالسكان  ممتلكاتوهنب 

وال  ناءسيوالية  عنعلومات  من املالكثريتوفر يال و 
 يف لداعش وناشطة ةتابع وهيآليات ُتويلها، عن 
          .مصر

 عملمنوذج  يف البحث سيتمالتقرير، هذا  وألغراض
ألنه يعتب أكثر  القاعدة يف املغرب اإلسالمي تنظيم

 .يف املنطقة وأشد رسوخاجناحا 

تنظيم القاعدة في بالد المغرب  مشاركة
 تهريبمي في األنشطة اإلجرامية والاإلسال

تدر املداخيل  اليتالرئيسية الثالثة  تارخييا، إن األنشطة
تنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي هي التهريب على 

وجتارة املخدرات واالختطاف للحصول على 
 ذاه الذي يتبعه نموذجالواليوم، يبدو أن . 239فدية

شمل لي د تطورقللحصول على املوارد املالية  التنظيم
مويل تالجديدة مع احلفاظ على مصادر  ُتويل روافد

 ة.السابق

 فدية للحصول علىاالختطاف 

الدخل الرئيسي  مصدردفع الفدى،  كانتارخييا،  
وفقا . و 240لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي

 2008بني عامي دمفع للتنظيم لبعض التقديرات، 
مليون دوالر  120ومليون  80 ما يرتاوح بني 2012و

تدخل العسكري . ولكن ال241فدىأمريكي يف شكل 
ام األفارقة يف مايل يف ع اوحلفائهفرنسا من جانب 

تائب ك  ، دون ُتويل، حال، وفقا لبعض الباحثني2013
بالفدى اليت تردها من أخذ نفسها التنظيم 

 من 2015منذ عام التنظيم ُتكن  أن . إال242لرهائنا
جرت و منهم يف األسر.  6ل وما زا رهائن 7 احتجاز

احل السمنطقة ُجيع عمليات االختطاف يف بلدان 
 ((.1النيجر ) ،(3(، مايل )3)بوركينا فاسو )

على التوايل أمفرج ، 2017وُتوز/يوليو يونيو ويف حزيران/
ان كعن رهينة سويدية وأخرى من جنوب أفريقيا  

منذ جزمها حيتالقاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي تنظيم 

 تفاصيل املفاوضات اليت أدت تمكشف. ومل 2011ام ع
 بلديهما أنكرتايت ، لكن حكوماإىل إطالق سراحهم

أن بعض اخلباء ب يعتقد . إال أنه243/244فديةأي دفع 
، يمهلذا التنظمصدر الدخل الرئيسي الفدى ال تزال 

نظيم سيسعى التدفع، ما دامت هذه الفدى ال تزال تم و 
 . 245جديدة رهائنإىل اختطاف 

 معضرورة بال عاون التنظيمتي، ال أخذ رهينةويف حالة 
ل ب، أو يستعني حكما هبا ُجاعات إجرامية أخرى

ستبعد ولكن ليس من امل. بنفسه الفعل اإلجرامي ينفذ
 الُجاعات إجرامية  رهائن من "شراء"أن يتمكن من 

ختطاف وترى يف اال بالضرورة بالفكر اجلهادي تلتزم
ا عمل جتاري. وقد لوحظ هذفدية جمرد للحصول على 

 كامات  اريبالفرنسي النمط يف املنطقة يف حالة الرهينة 
 وفمب/نالذي اختمطف يف مايل يف تشرين الثاين

 .2010ير فباشباط/تنظيم يف فرج عنه الوأ 2009246

 السلع املهربةالضرائب وتأمني فرض 

 الساحل اقتصادات غري بلدان منطقةالعديد من لدى 
ن مهترَّب كمية كبرية ومتنوعة ، . ولذلك247رمسية

. عريباملغرب الاملنتجات بني منطقة الساحل وبلدان 
اجلماعات اإلرهابية واجملموعات املتمردة  وحتقق

سوم رض ر إيرادات عن طريق فاملوجودة يف املنطقة 
و/أو  اعب مناطق سيطرهت اليت ُتر السلععبور على 
املثال  على سبيلفقد أفيد القوافل.  تأمنيمن خالل 

ف يف هتريب خمتل ضالعابأن خمتار بلمختار كان 
)مثل األغذية األساسية واألدوية  املدعومةاملنتجات 

سوداء يف السوق ال لتباع والوقود وغريها( من اجلزائر
و/أو  سلعملقايضتها بالساحل أو منطقة يف بلدان 

 . 248خدمات

املهربة  السلع نسبة كبرية منالسجائر  شكلت ولطاملا
 السجائر غريوبلغت نسبة منطقة الساحل.  عب

السجائر  كميةمن  يف املائة  20املشروعة أكثر من 
وما ، 2016 يف عام املغرب العريبمنطقة املستهلكة يف 

 يف هذه الكميةمن إُجايل يف املائة  93يصل إىل 
من هذه السجائر غري صغري جزء . ويدخل 249ليبيا
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ل. قة الساحاملشروعة بلدان املغرب العريب من منط
السيد "حصل خمتار بلمختار على لقبه الشهري وقد 

 يف هتريباملزعومة  بفعل مشاركته "مارلبورو
ى علظل فرض الضرائب يأن يرجَّح و . 250السجائر

 باجتاهحل منطقة السا اليت تعبالسجائر قوافل مهريب 
خل  دوتأمني هذه القوافل مصدري  بلدان مشال أفريقيا

 .شطة يف املنطقةامردة النللجماعات املت ينكبري 

من أمريكا تصل طنا من الكوكايني  18ويقدر أن 
 عد ذلك يفب لرتوَّجاجلنوبية كل عام إىل غرب إفريقيا 

وال  ،قيامشال أفريها منطقة جزء صغري منويعب أوروبا. 
البحر  او إىلسغينيا بييف طريقها برا من سيما ليبيا، 

ان  ة إىل ذلك،باإلضاف. 251أوروبامث األبيض املتوسط 
غرب املاليت تتخذ من املنظمة اإلجرامية موعات اجمل

لقنب وراتنج القنب أحد منتجي ا هيمقرا هلا 
اج عب جزء من هذا اإلنت ويهرَّبيف العامل. الرئيسيني 

فريقيا والساحل لالستهالك احمللي أمشال  يتمنطق
 .252إىل أوروباالحقا والنقل 

بالد  القاعدة يف تنظيمتورط  بشأن املزاعم وكثرت 
املغرب اإلسالمي يف االجتار باملخدرات، سواء بالقنب 

أن األدلة  . غري253للتمويلمصدر ك  ،الكوكاينيبأو 
 لتنظيملدعم ادعاءات املشاركة املباشرة امللموسة اليت ت

احثني يعتقد العديد من البو . قليلة يف جتارة املخدرات
رسوم  على فرضيف الغالب يقتصر  التنظيم دورأن ب

اطق املخدرات اليت ُتر عب املن تأمني شحناتعبور أو 
 ،2013يف عام أنه،  . ويمزعم254/255اخلاضعة لسيطرته

عند اندماج لواء امللثمني الذي   مختارخمتار بلطالب 
مع رجال من حركة التوحيد واجلهاد يف  كان يرأسه

اء أدى إىل إنشغرب أفريقيا )حركة التوحيد(، الذي 
عضو يف اجملموعة اجلديدة بالتوبة  ، كل"املرابطون"

الفعل، بعدم االخنراط يف جتارة املخدرات. والتعهد ب
بسبب  معروفونحركة التوحيد  بعض أعضاء

دل ذلك على وي. 256املخدراتب االجتارشاركتهم يف م
تنظيم بشأن األنشطة أو مصادر ال داخل تباين اآلراء

املشروعة وغري املشروعة من الناحية  التمويل
ستبعاد اال ميكن ذلك، وباإلضافة إىل . يديولوجيةاإل

حركة التوحيد ما زالوا ضالعني  يفلقادة أن بعض ا
 همانضبالتايل، عب املخدرات. مباشرة باالجتار ب

 رضرائب على مرو  هأو فرضالتهريب سالمة قوافل 
ار شريك يف االجتهو  التنظيم فإن، السلع املهربة

تورطة امل الكارتالت باملخدرات وال تزال له صالت مع
 املنطقة. يف اإلجتار من النوع هذايف 

من السلع غري  املهربة هي أيضاً األسلحة  أن كما
ويبدو  املنطقة. يف هبا الجتاراملشروعة الرئيسية اليت يتم ا

رَّب األسلحة النارية أن   نفس من ليبيا إىل النيجر يفهتم
 غاملهاجرين واملخدرات ومبال تنقلالشاحنات اليت 

 ايق عودهتفي طر فكبرية من النيجر إىل ليبيا. نقدية  
مَّل هذهمن ليبيا، انطالقا   الشاحنات بالسلع حتم

 .257املهربة، مبا يف ذلك األسلحة

 ة بالسلعاحململ قوافل التهريبباإلضافة إىل تأمني و 
قاعدة يف التنظيم املشروعة أو غري املشروعة، يبدو أن 

 عض اإليرادات منبحقق أيضا املغرب اإلسالمي قد 
نيابة عن بال البنية التحتية النفطية نيأمتمحاية و 

 املليشيات الليبية.
 عتبانياألشخاص بواالجتار البشر هتريب  إن، أخرياو 

لقاعدة يف ن لتنظيم اامهم ناجديد دخل انمصدر 
 000 726أكثر من  وقد غادر املغرب اإلسالمي.

وسلك  .2013مهاجر مشال أفريقيا حنو أوروبا منذ عام 
طريق وسط البحر شخص منهم  000 670 ما يفوق

م انطالقهليبيا نقطة  وكانتاألبيض املتوسط 
، أعلن 2016ديسمب /يف كانون األول. و 258رئيسيةال

رئيس فرقة العمل العسكرية لالحتاد األورويب يف البحر 
، أن املدن نويإنريكو كريدند أدمريالاألبيض املتوسط، 

إيرادات  ناملهاجريمن هتريب  ققحت الليبيةالساحلية 
سنويا. وأشار   مليون دوالر أمريكي 346تصل إىل 
أن اجلماعات اإلسالمية املتطرفة، مثل  كذلك إىل

القاعدة والقاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي،  يتنظيم
يا، يف جنوب غرب ليب الطوارقمع قبيلة  باالتفاق
يصل يت لطرق التهريب اعلى ما يمعتَقد،  ،مالياتستغل 

كبى الجنوب الصحراء  اأفريقين من و املهاجر  فيها
دام ختفاصيل عن كيفية است تعطَ ومل . 259إىل ليبيا

 تمللكن من احملو التهريب، طرق اجلماعات املتمردة ل
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الضرائب  أيضا،هنا  أن يكون مصدر اإليرادات،
حبد  هامتنظيوال على  التهريب،املفروضة على حركة 

 اجلماعات عاونتيبقى  . وبالرغم من ذلك،ذاته
يف  اإلجرامية الضالعة الشبكاتاإلرهابية مع خمتلف 

ملهاجرين ا وهتريب يف العديد من السلع تنظيم االجتار
 .يرقى إليه الشكال  اأمر 

 العوامل المساعدة 
مة جلرمية اخلطرية واملنظهذه اللمحة العامة عن األقت 

 ىت منشيف منطقة مشال أفريقيا الضوء على جوانب 
 طرقالسيما  وال، تناوهلا البحثجلرائم اليت ا

الجتار، واجلهات الفاعلة املعنية، وتطور املستخدمة ل
 اوتبعاهت ،لسنوات األخريةاجلرائم املذكورة يف ا

 صورة على احلصول أجل من ذلك، ومع .اإلقليمية
 فريقيا،أ مشال يف الوطنية عب املنظمة للجرمية شاملة
 ارتكاب لوتسه تيّسر اليت العوامل استكشاف ينبغي
 .املنطقة يف اجلرمية

مشال طقة ناحلدود البية والبحرية الطويلة مل وتشكل
نتشار مساعدة ال، عوامل اخرتاقها سهلي واليتأفريقيا 

 خلطا فمن جهة، جيعلاجلرمية املنظمة يف املنطقة. 
مشال احمليط األطلسي والبحر األبيض  عندالساحلي 

 201 8ر، الذي يبلغ طوله املتوسط والبحر األمح

 جمموعات خلطر عرضة منطقة مشال أفريقيا 260مكل
 ونقل هتريب إىل تسعى اليت الوطنية عب املنظمة اجلرمية

 عب املشروعة غري السلعو  املمتلكات من جمموعة
 .املنطقة يف البحرية اجلبهة

قيا احلدود البية بني مشال أفري تعّقدأخرى،  جهةمن و 
طوهلا  غبلياليت  الكبى، لصحراءوأفريقيا جنوب ا

 مناطق عب معظمهاُتتد و  261لمك 305 6 حوايل
 تها،فعالي وتضعف القانون إنفاذ عملية صحراوية،

 جلماعاتوا للجرمية أخرى بوابة تشكل لذلك، ونتيجة
 املعلومات توضحكما  .املنطقة من واىل اإلجرامية

 المش يف هربةامل البضائع لتهريب تاريخ وجود املتوفرة
 واسعة ةمعرف املنطقة يف اجملموعات فلدى. إفريقيا
 نياتتق األخرية هذه طورت قد كما  التهريب بطرق
  .عنها الكشف لتجنب خمتلفة

عوامل  أهنا علىحدود مشال أفريقيا  دراسة وإن
ية املتزايدة األمهحبث إىل تدفع  نتشار اجلرميةمساعدة ال

 ُجاعات ربط يف اجلغرايف االسرتاتيجي للمنطقة عللموق
 ذلك لىجت وقد. العامل أحناء خمتلف من املنظمة اجلرمية

 لمث السلع، من عديدة أنواع يف االجتار خالل من
 اراالجت وكذلك املقلدة، والسلع واملخدرات األسلحة

 وبجن وأفريقيا أفريقيا مشال بني باألشخاص،
 تلعب افيم وآسيا، اجلنوبية وأمريكا وأوروبا الصحراء

 وجهةو  وعبور انطالق نقاط أدوار أفريقيا المش بلدان
 .أعاله رةاملذكو  املشروعة غري األنشطة ملختلف هنائية

 ياأفريق مشال اقتصادات تشارك ذلك، على وعالوة
 لذلك تيجةن وتوسع العاملية التجارة يف متزايد بشكل
 هلاخال من ميكن اليت واالسترياد التصدير أنشطة
 لنشاطا ويوفر. شروعةامل غري السلع تدفقات إخفاء

 اعلةالف للجهات الفرصكذلك   املتزايد االقتصادي
 السوق لىع املرتفع الطلب من لالستفادة الشرعية غري

 .ملنطقةا عب مشروعة غري اقتصادية بأنشطة للقيام

ميكن اعتبار األوضاع االجتماعية  نفسه، الوقت ويف
 العديد على تؤثر اليت الشديدة القسوةاالقتصادية و 

 آخر يدفع مساعداعامال  أفريقيا مشال مواطين من
ىل اللجوء إ والفقر بالبطالة ملتأثرينا االشخاص بعض

 ضبع يف تكون ، قدإىل مصادر دخل غري مشروعة
 إنو . القانونية الوظائف من رحبية أكثر احلاالت

اجملتمع  يرفع مستوى قبول األنشطةاجلانب املربح هلذه 
 دنامل يف خاص بشكل ةالظاهر  هذه لوحظت وقد .هلا

 السلعب االجتار إىل الناس بعض جلأ حيث احلدودية
 دخل مصادر ابغي يف احتياجاهتم لتوفري القانونية غري

  .أفضل قانونية

آخر للجرمية  مساعدا وأخريا، يشكل الفساد عامال
ات وفقا لبيانفالفساد هو، املنظمة يف املنطقة. 

ها البلدان عن غتاليت بلّ أكثر اجلرائم  أحداإلنرتبول، 
 يف اإلعالم وسائل وأفادت. أفريقيامشال  يفاألعضاء 

 أوساط يف فساد حباالت املنطقة بلدان من العديد

 إنفاذ مسؤويل أو/و املدنية اخلدمة موظفي
 .262القانون
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 األوضاعب أفريقيا مشال بلدان بعض تتأثر ،وأخرياً 
 اإلرهابيني أنشطة عن الناجتة الصعبة األمنية
 لظروفا هذه مثل تضعفو . فيها املسلحة عاتواجلما
 عن عيداً ب املتاحة املوارد وحتول الدولة، طبيعي بشكل
 على ومؤسساهتا أراضيها محاية أجل من الكفاح
 ارداملو  حمدودية إن. املنظمة اجلرمية مكافحة حساب
 اءإعط إىل دفعهمت القانون إنفاذ ألجهزة املتاحة

اجلرمية  ذلتنفي معني وبأو أسل/و معينة ألنواع األولوية
 لىع سلبية آثار يف يتسبب قد مما غريها، على

. املنظمة ةاجلرمي لتطور مواتية بيئة وخيلق اجملتمعات
 للصعوبات كونت أن ميكن ذلك، إىل باإلضافة
 دانالبل على أيضاً  ضارة آثار ما بلد يف الداخلية

 يف تقراراالس عدم يشكل املثال، سبيل فعلى. اجملاورة
 احلدود عب للتسلل للمسلحني تيةامؤ  ظروفاً  ما بلد

 عضاء،ألا وجتنيد أنشطتهم، لدعم البضائع لتهريب
 هذا يؤدي كما .هجمات شن احلاالت، بعض ويف
 احلدود لتأمني الدول بني التعاون إضعاف إىل

 .املشرتكة

 االستنتاجات
 ةاجلرمياجتاهات أو أنشطة  كشف  إىل التقرير هذا يرمي

ميكن أن تشكل خطرا أو هتديدا مباشرا  اليت املنظمة
هديدات بنّي هذا التقرير التملنطقة مشال أفريقيا. وقد 

التنمية و واألمن  مةلساللاجلرمية املنظمة  اليت تطرحها
يل هذا التحل وعرضيف البلدان األعضاء. املستمرة 

ة من الشبكات اإلجرامي املنبثقةالتهديدات بإجياز 
 .تعززها واألسواق اإلجرامية اليت

 لعديد من األسواقل تقييماهذا التقرير  كما عرض
االجتار باملخدرات، واالجتار  وال سيما اإلجرامية

باألسلحة، واالجتار بالبشر، والسلع املقلدة، واالجتار 
لروابط بني ا ألقى الضوء علىو الرتاث الثقايف.  بقطع

العديد من  وأشار اىل، اجلرمية املنظمة واإلرهاب
اجلرمية املنظمة يف  املساعدة على تناميالعوامل 
 الطويلة اليتدود احلتشمل هذه العوامل و املنطقة. 

اجلغرايف  ، واملوقعتصعب محايتها يف املنطقة املذكورة
واق ساألمن القريب  لشمال أفريقيااالسرتاتيجي 

ريقيا مشال أف بلدان مشاركةيف أوروبا، و  يةاالستهالك
يف  شطةانلا اجلماعات وماضيالتجارة العاملية،  يف

قدمة، املت اقدراهتوبالتايل  التهريب عب احلدود
 اسيهتقالذي  الفساد، والوضع االقتصادي الصعبو 

 من السكان.شرائح واسعة 

 مشال يفاإلجرامية  الشبكات أن هذا التقرير أظهروقد 
لبيئة وتعرف كيف تستفيد من اواسعة احليلة أفريقيا 

ل رة على استغالل العواموأهنا قادفيها  تنشطاليت 
االقتصادية واالجتماعية اآلنفة الذكر اليت حترك اجلرمية 

لى عولدى هذه الشبكات التصميم والقدرة . املنظمة
 ملإجرامية، وإذا ملكاسب مواصلة استغالل املنطقة 

ا ستواصل توسيع نطاق أنشطتهيوضع هلا حد فإهنا 
 مالسكان والنظ واستغالل اإلجرامية األسواقيف 

مع تطور هذه رباح. و لتحقيق أقصى قدر من األ
إىل سدة والفا اجملحفة اممارساهتستفضي ، الشبكات

 رضر إحلاق ال، و تعطيل األعمال املشروعة
اد حدة اشتدالفساد، و إدامة ، و قيقيةاحلباالقتصادات 
 بشكل متزايد.سيادة القانون ض يالعنف، وتقو 

تدابري ال فريقياأ مشال دول تتخذأن ولذلك، من املهم 
قة نطامليف اإلجرامية  الشبكات ملواجهةناسبة امل

ين املتزايد البعد عب الوطويقتضي . ةاسرتاتيجيمواجهة 
الدول  من قبلُجاعية  مواجهةللجرمية املنظمة 

 املواجهةهذه و إنفاذ القانون. أجهزة األعضاء و 
جهزة أتعاون  جيب أن يصاحبهااإلقليمية اجلماعية 

 كوينتملعلومات بني البلدان من أجل ا وتبادلالشرطة 
عن طريقة و اإلجرامية  عن الشبكاتصورة شاملة 

ا النهج ميكن ملثل هذو . وعبهااملنطقة  أحناء يفعملها 
ت لدى الشبكاضعف النقاط حتديد أن يساعد يف 

أكثر  استحداث اإلجرامية، ووفقا لذلك
 نشطتها.أ القضاء على من أجل االسرتاتيجيات فعالية
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